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คํานิยม

ปญหาการใชยาอยางไมสมเหตุผล เปนปญหาใหญทั่วโลก เพราะอิทธิพลของธุรกิจยาและความออนแอของระบบจรรยาบรรณวิชาชีพประกอบกัน

องคการอนามัยโลกมีหนวยงานทีม่หีนาทีแ่กปญหานีค้อื แผนงานสงเสรมิการใชยาอยางมีเหตุผล 

(Rational Use of Drug: RUD) แตแผนงานนี้ก็ถูก “บอนไซ” ใหออนแอ เพื่อมิใหไป “ขวางทาง” 

ผลประโยชนของธุรกิจยา

ประเทศไทยมีระบบการคลังสาธารณสุขที่ใชระบบเหมาจายรายหัวกับประชากรกวารอยละ 90 

คือระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และระบบประกันสังคม ซึ่งควรมีผลสําคัญใหมีการใชยา

อยางสมเหตุสมผลไดมาก เพราะสถานพยาบาลจําเปนตองควบคุมคาใชจาย แตปญหาการใชยา

อยางไมสมเหตุสมผลก็ยังคงเปนปญหาใหญ โดยเฉพาะกับระบบสวัสดิการขาราชการ ซึ่งใชระบบ

การจายตามรายการการใหบริการ ซึ่งเปนรูโหวใหญของระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ

นายินดีที่มีความพยายามแกปญหาน้ีทั้งในภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนมาอยางตอเนื่อง

เปนเวลารวมสี่ทศวรรษแลว ไดแก เรื่อง นโยบายแหงชาติดานยา บัญชียาหลักแหงชาติ การผลกัดัน

การใชยาตามชื่อสามัญ การรณรงคขจัดยาชุด โดยการดําเนินงานของทั้งบุคลากรในภาครัฐ และกลุม

ศึกษาปญหายา (กศย.)  ตลอดจนองคกรอ่ืนท่ีแตกแขนงทํางานน้ีมาอยางไมทอถอย “แผนงาน

สรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.)” ก็เปนสวนหนึ่งของขบวนการรณรงคเพ่ือการใชยา

อยางเหมาะสม แผนงานดังกลาวนี้สามารถผนึกกําลังของผูสนใจ และ “มีไฟ” มาทํางานนี้อยางเปน

ระบบ ดวยความหวงัวาจะสามารถทวนกระแส “ทนุนยิมสามานย” ใหปรบัตวัเปนทนุนยิมท่ีมหีวัใจของ

ความเปนมนุษยไดบาง

รายงานสถานการณระบบยาฉบับนี้ คือบันทึกของทั้งสถานการณและผลของความพยายาม

ที่ควรแก การชื่นชมและใหกําลังใจ

      นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน

รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ คนที่ 2



คํานํา
รายงานสถานการณระบบยาประจําป 2554 ฉบับนี ้เปนผลพวงท่ีเกดิขึน้จากการรวมกนัขบัเคลือ่น

ของภาคีเครือขาย หนวยงานที่มีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง และแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและ
พฒันาระบบยา (กพย.) เพ่ือเสนอสถานการณเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมของระบบยาหรือวงจรยา
ในชวงป พ.ศ. 2552-2554 โดยสะทอนปญหาควบคูกับการการพัฒนาทุกดานของระบบยา ไดแก 
สถานการณทีเ่กีย่วของกบัการพฒันานโยบายแหงชาตดิานยา การคดัเลอืกยา การจัดหายา การกระจายยา 
และการใชยา ตั้งแตระดับนโยบาย ระดับภูมิภาค ระดับสถานพยาบาล และระดับชุมชน 

ประจวบกับป 2554 มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นหลายเรื่อง เชน เปนวาระครบรอบ 30 ปของ
การประกาศใช “นโยบายแหงชาติดานยา และบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.2524” (ฉบับแรกของ
ประเทศไทย) โดย นพ.เสม พริง้พวงแกว ผูยนืหยดัเพือ่สังคมครบหนึง่ศตวรรษ เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2554, วาระครบรอบ 36 ปของกลุมศึกษาปญหายา (กศย.), การดํารงอยูของระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาควบคูกับการจัดหายาจําเปนที่ใชสิทธิตามสิทธิบัตร (CL), การขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การเขาถงึยา/การเตรยีมการยตุกิารสงเสรมิการขายยาท่ีไรจรยิธรรมโดยภาคประชาสังคมตามมติสมชัชา
สุขภาพแหงชาติ รวมทั้งการประกาศใช “นโยบายแหงชาติดานยา (ฉบับที่ 3) และแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.2554-2559” 

นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยา เปนความสําคัญลําดับแรกหรือเปนธงนํา
ในการพัฒนาระบบยา ทั้งน้ี ตองมีองคกรรับผิดชอบที่มีศักยภาพเขมแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มี
ธรรมาภิบาล มีระบบเฝาระวัง/เตือนภัยทุกแงมุมในระบบยาที่ไวตอสถานการณ รวมทั้งมีกําลังคนและ
งบประมาณสนับสนุนท่ีพอเพียง รายงานผลสําเร็จในปนี้เปนเพียงกาวแรก ยังตองการความรวมมือ
รวมใจจากทุกฝาย ทกุองคกร ทกุภาคเีครือขายในการรวมกันสรางระบบยาของประชาชนตอไป จนกวา
จะบรรลุเปาหมาย

การเปลี่ยนแปลงในวงจรยา เริ่มจากการแกปญหาที่ตนนํ้า คือ การคัดเลือกยาเขาประเทศ 
โดยเรงพัฒนาระบบการทบทวนทะเบียนตํารับยา การจัดหายาจําเปนราคาแพงเพื่อคนไทยของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพและองคการเภสัชกรรม นับวาเปนอีกความสําเร็จท่ีจะทําใหคนไทย
เขาถึงยาอยางเสมอภาค และทายที่สุด ความพยายามของคนเลก็คนนอยในการ รวมกันสราง “ระบบ
ยาของชุมชน” ที่เหมาะสมกับชุมชน

ผศ.ภญ.สําลี ใจดี
ประธานคณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา 

1 ตุลาคม 2554



องคประกอบที่สําคัญที่ทําใหระบบใดๆ ยังคงดํารงอยูไดอยางมีสมดุลนั้น ตองมีกลไกสะทอนกลับ 

‘feedback mechanism’ เพื่อใหไดผลลัพธที่พึงประสงค 

ความหมายของระบบยาตามท่ี แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 

ไดกาํหนดไว คอื การมีนโยบายยาเปนธงนาํ ประกอบดวย 3 โครงสรางหลกั คอื องคประกอบกลุมที ่1 

การบริหารจัดการระบบยา ประกอบดวย การวิจัยพัฒนา การคัดเลือก จัดหา กระจาย และการใชยา 

องคประกอบกลุมที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการระดับโครงสรางกลาง ไดแก การควบคุม

บังคับใช ธรรมาภิบาลและจริยธรรม การเงินการคลัง กําลังคนดานสุขภาพ และขอมูลสารสนเทศ 

องคประกอบกลุมท่ี 3 คือ ระบบและกลไกเฝาระวังระบบยา เปนกลไกสะทอนกลับ ซึ่งส่ิงเหลาน้ี 

ยงัมคีวามจาํเปนตองการการศกึษา จดัการความรู เพือ่จดัทาํขอเสนอพฒันาระบบและกลไกตรวจสอบ

เฝาระวังอยางเกาะติดตอเนื่อง 

ในวาระที่ กพย. ไดทําหนาท่ีเฝาระวังและพัฒนาระบบยามาเปนระยะเวลาครบ 3 ป ไดมี

ความพยายามอยางมากในการรวมกันสรางความเขมแข็งของเครือขายใหทําหนาที่เปนกลไกเฝาระวัง

ระบบยา เพิ่มเติมจากภาครัฐที่ทํามาแลว เพื่อเปนการเสริมแรงแข็งขัน และในขณะเดียวกันก็รวมกัน

ขับเคลื่อนนโยบายท่ีสําคัญๆ จํานวนหนึ่ง แตหนาที่มิไดจบแคนั้น การทําหนาที่เฝาระวังยังเปนกลไก

สาํคัญท่ีตองทาํตลอดชีวติ ทกุภาคสวนตองรวมกนัทําหนาท่ี ทัง้ภาครัฐ ในฐานะผูปฏิบตักิาร ภาควชิาการ 

ภาคประชาสังคม รวมทั้งสื่อ ที่หลังจากเฝาระวัง จะตองสงสัญญาณเตือนภัย เมื่อเห็นปญหา นโยบาย

อกีจาํนวนมากยงัตองการการขับเคลือ่น ทัง้นโยบายท่ียงัไมมมีากอน การแกไขนโยบายหรือการดําเนินงาน

ทีย่งัไมครบถวน ไมถกูตอง ในขณะเดียวกนั กต็องมขีบวนการเฝาระวงันโยบายตาง ๆ  ทีร่ฐัดาํเนนิการ

อยู และรวมถึงท่ีภาคเอกชนตองรวมดวย ซึ่งภาคเอกชนคงปฏิเสธภาระหนาท่ีไมไดในการคํานึงถึง

ประโยชนที่ประเทศไทย และคนไทยพึงไดรับโดยรวม มิใชเพื่อประโยชนสวนตนเทานั้น 

หวังวา รายงานฉบับน้ีจะเปนกระจกสะทอนสถานการณระบบยาใหผู ที่เก่ียวของทุกฝาย 

พึงตระหนักถึงภารกิจ ใหเกิดการเรียนรู และวางนโยบายในการปรับปรุง ทบทวนซ้ํา เปนวงจร

การพัฒนาอยางตอเน่ือง ใหเกิดผลลัพธทีด่แีกประเทศตอไป เปรียบเสมือนเปนผลท่ีไดมาจากการบาํรุง

ที่รากสูลําตน และกิ่ง กาน ใบ ดอก  

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

ผูจัดการแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา

สาสนจาก กพย.
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การขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาระบบยาของประเทศไทย

นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล* 

1. ความเปนมาของการพัฒนานโยบายแหงชาติดานยา

สิทธดิานสุขภาพเปนสทิธพิืน้ฐานของมนษุยชาต ิยาจึงมบีทบาทสาํคญัตอคณุภาพการรกัษาเพือ่ปองกันและแกไขปญหาสขุภาพ ปญหายาตัง้แตการเขาไมถึงยา 

ยาราคาแพง ความไมเชือ่ม่ันในคุณภาพยา การใชยาเกนิจําเปน รวมท้ังอิทธิพลของ

การสงเสริมการขายยา การโฆษณา การขายตรง และโฆษณาแฝง ปญหายามีความ

เชื่อมโยงกันอยางซับซอน เกี่ยวของกับหนวยงานหลากหลายทั้งรัฐและเอกชน ใน

และนอกประเทศ จงึจําเปนตองมกีารพัฒนานโยบายแหงชาติดานยาใหทนัสมยั โดย

กําหนดเปาหมายและทิศทางในการทํางานรวมกันของหนวยราชการ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน เพ่ือจัดการกับปญหาใหเกิดการพัฒนาระบบยาอยางตอเนื่อง 

ทันกับบริบทและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

* ประธานคณะทํางานรางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
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1.1 นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ.2524

ประเทศไทยประกาศใชนโยบายแหงชาติ

ดานยาฉบับแรกเม่ือป พ.ศ.2524 มีสาระสําคัญ คอื

นโยบายยาหลักแหงชาติและการพ่ึงตนเองดานยา 

โดยจดัใหมยีาปลอดภัย มคีณุภาพดี ในราคาพอสมควร

กระจายอยางทัว่ถงึ โดยเฉพาะยาสาํหรบัสาธารณสุข

มลูฐาน รวมถงึการปรบัปรงุวธิกีารดานการจดัหาและ

การกระจายยา การใชยาอยางสมเหตุผล ตลอดจน

สนับสนุนการผลิตยาภายในประเทศของภาครัฐ

และภาคเอกชน การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ

ในชวงเวลาดังกลาวเปนไปอยางเขมแข็งโดยการ

สนับสนุนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ในสมัยน้ัน (นพ.เสม พริ้งพวงแกว) ผลงานสําคัญ

คอืการประกาศใชบญัชยีาหลักแหงชาติฉบบัแรกของ

ประเทศในป 2524 และนําไปสูการปฏิบัติโดยใช 

“ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการซื้อยาดวย

เงินงบประมาณของหนวยราชการในสงักัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.2524” นับเปนกลไกสําคัญในการ

นําไปสูการปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ควบคู

กับการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล การจัดทํา

วารสารผูสั่งใชยา การตรึงราคายาจากการรวมศูนย

จัดซื้อของบางหนวยงาน ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปน

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.

2535 ซึ่งกําหนดใหหนวยงานรัฐทุกแหงจัดซื้อยาใน

บญัชียาหลักแหงชาติตามราคากลางยา ตามสัดสวน

วงเงินงบประมาณท่ีกําหนด รวมท้ังไดจัดทําแผน

พัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบบัที ่5 (2525 – 2529) ทีเ่นน

ใหมี (1) แผนงานพัฒนายาแหงชาติ ประกอบดวย 

3 โครงการ คือ โครงการผลิตยา โครงการจัดหา

กระจายยา โครงการวิจัยยาและสมุนไพร (2) แผน

งานสาธารณสขุมูลฐาน การจดัหายาท่ีจาํเปนสําหรบั

ชาวบาน (3) แผนงานคุมครองผูบริโภคดานอาหาร 

ยา เครื่องสําอาง และวัตถุมีพิษ 

1.2 นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ.2536

นโยบายแหงชาติดานยาไดมีการปรับปรุงอีก

คร้ังเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2536 “นโยบายแหงชาติ

ดานยา” (ฉบับท่ีสอง) มีสาระสําคัญไมตางกัน แตมี

การแกไขบางสวนใหเหมาะสมกับสถานการณ อาทิ 

การสงเสรมิและสนบัสนุนการใชยาตามบญัชยีาหลกั

แหงชาติ การคุมครองผูบริโภคดานยา การขยาย

นโยบายจากเดิมที่ระบุเพียงยาแผนโบราณ ให

ครอบคลุมสมุนไพร ยาสมุนไพร รวมทั้งผนวก

การสงเสริมการใชยาจากสมุนไพรไวดวย 

1.3 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
นโยบายแหงชาติดานยาและการพัฒนาระบบยา

การพัฒนาระบบยาที่ ผ  านมาประสบ

ปญหาความไมตอเน่ือง เนื่องจากการปรับเปล่ียน

คณะรัฐมนตรี ทําใหคณะกรรมการแหงชาติดานยา

ที่แตงต้ังตามมติคณะรัฐมนตรีหมดวาระ สงผลให

การดําเนินนโยบายแหงชาติดานยา การจัดทําบัญชี

ยาหลักแหงชาติหยุดชะงัก ดังนั้น รัฐบาลจึงไดออก

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการ

พัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.2551 เพื่อใหคณะ

กรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เปนองคกรหลัก

ในการกํากับ ดูแล และขับเคล่ือนนโยบายแหงชาติ

ดานยาและพัฒนาระบบยา แทนคณะกรรมการ

แหงชาติดานยาที่แตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ มี

อาํนาจหนาท่ีสาํคัญคือ (1) กาํหนดนโยบายแหงชาติ

ดานยาและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหง

ชาตเิสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเหน็

ชอบ และมอบหมายหนวยงานทีเ่กีย่วของดาํเนนิการ

ตามอํานาจหนาที ่(2) ตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานตามนโยบายฯ และแผนยุทธศาสตรฯ ตลอดจน 

อํานวยการ แกไขปญหาจากการปฏิบัติงานของ

หนวยงานตางๆ (3) จดัทําบัญชียาหลกัแหงชาตแิละ

กาํหนดราคากลางยาในการจดัซ้ือของหนวยงานของ

รฐั (4) การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล เปนตน
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นอกจากน้ัน กฎกระทรวง แบงสวนราชการ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.2552 ซึ่งตราข้ึนใหม ไดกําหนด

อํานาจหนาที่ใหเอื้อตอการพัฒนาระบบยาแหงชาติ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ไวอยางชัดเจน 

ในขอ 2 (8) วา สาํนกังานฯ มอีาํนาจหนาที ่“ปฏบิตัิ

การอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดใหเปนอาํนาจหนาที่

ของสํานักงานหรือตามทีร่ฐัมนตรหีรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย” และในขอ 14 (3) ระบุอํานาจหนาท่ี

สํานักยาวามีอํานาจหนาที่ “สนับสนุนขอมูลองค

ความรูในการกําหนดยุทธศาสตรพฒันาระบบยาและ

นโยบายแหงชาติดานยา รวมท้ังสนบัสนนุการพัฒนา

ระบบยาตามยุทธศาสตรที่กําหนด” สงผลใหการ

พัฒนาระบบยาและนโยบายแหงชาติดานยาเปน

หนึง่ในหนาทีร่บัผดิชอบของสํานกัยา สาํนกังานคณะ

กรรมการอาหารและยา อยางเปนทางการ

1.4 ความเชื่อมโยงกับสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ

ในป พ.ศ.2550 ไดมีการตราพระราชบัญญัติ

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 เพ่ือวางกรอบและ

แนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและ

การดาํเนนิงานดานสขุภาพของประเทศ และบญัญตัิ

ใหมีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในการประชุม

สมัชชาฯ คร้ังท่ี 1 ไดมีมติรับรองยุทธศาสตรการ

เขาถงึยาถวนหนาของประชากรไทย ซึง่คณะรฐัมนตรี

ไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 และ

มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ 

เปนกลไกหลกัในการจดัทาํแผนปฏบิตักิารทีส่อดคลอง

กบัยทุธศาสตรฯ แบบมีสวนรวม แตเนือ่งจากในชวง

เวลาดังกลาว ยังไมมีคณะกรรมการพัฒนาระบบยา

แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

จึงมีคําสั่งที่ 12/2552 แตงตั้งคณะกรรมการยกราง

แผนปฏิบตักิารตามยุทธศาสตรการเขาถงึยาถวนหนา

ของประชากรไทย ซึง่คณะกรรมการฯ ไดดาํเนนิการ

ยกรางแผนปฏิบัติการจนเสร็จส้ินแลวเสนอไปยัง

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ 

ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2553 เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหง

ชาติ คร้ังท่ี 2 เร่ือง ยุติการสงเสริมการขายยาท่ีขาด

จริยธรรม: เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และ

สขุภาพของผูปวย และการพัฒนาการแพทยแผนไทย 

การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกใหเปน

ระบบบรกิารสุขภาพหลกัของประเทศคูขนานกับการ

แพทยแผนปจจุบัน โดยมอบหมายคณะกรรมการ

พฒันาระบบยาแหงชาติจดัตัง้คณะทาํงานเพือ่พฒันา

เกณฑจรยิธรรมวาดวยการสงเสรมิการขายยาใหแลว

เสร็จภายใน 1 ป และปรับปรุงยาไทยและยาจาก

สมุนไพรเขาในบัญชียาหลักแหงชาติ 

2. นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ.
2554 

เน่ืองจากนโยบายแหงชาติด านยาไมได 

ปรับปรุงมาเปนเวลานาน 16 ป จึงไมเหมาะสม

กับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และคณะ
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แผนยุทธศาสตรฯ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ซึ่งเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรและวัตถุประสงค ยุทธศาสตรยอย

ดานที่ 1 การเขาถึงยา
ประชาชนเขาถึงยาจําเปน
อยางเสมอภาค ทั่วถึง และทันการณ 
ในราคาที่เหมาะสม

1. การประสานความรวมมือเครือขายเพื่อการเขาถึงยา

2. การสนับสนุนการรวมกลุมของผูปวย 
เพื่อการเขาถึงยาและสรางเสริมสุขภาพ

3. การสงเสริมใหราคายาสอดคลองกับคาครองชีพ

4. การใชประโยชนหรือลดอุปสรรคของขอกําหนดทางกฎหมาย
เพื่อการเขาถึงยา

ดานที่ 2 
การใชยาอยางสมเหตุผล
บุคลากรทางการแพทยและประชาชน 
ใชยาอยางสมเหตุผล คุมคา

1. การพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแล
เพื่อใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล

2. การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ

3. พัฒนากลไกและเครื่องมือ เพื่อใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล

4. การสรางความเขมแข็งภาคประชาชนดานการใชยาอยางสมเหตผุล

5. การสงเสริมการผลิตและประกันคุณภาพยาชื่อสามัญ

6. การพัฒนาระบบและกลไกปองกันและแกปญหา
จากการใชยาตานจุลชีพและการดื้อยาของเชื้อกอโรค

7. การสงเสริมจริยธรรมผูสั่งใชยาและยุติการสงเสริมการขายยา
ที่ขาดจริยธรรม

กรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติไดรับมอบหมาย

ตามมตคิณะรัฐมนตรใีหดาํเนินการทีเ่ก่ียวของกับมติ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ดังนั้น เพื่อใหมีการพัฒนา

ระบบยาในภาพรวมทั้งระบบ คณะกรรมการพัฒนา

ระบบยาแหงชาตดิานยาในการประชุมคร้ังท่ี 1/2553 

เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2553 ไดมีมติเห็นชอบตอราง

นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ

เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเพื่อใช

แทนนโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ.2536 ทั้งน้ี 

คณะกรรมการฯไดผนวกยุทธศาสตรตามมติสมชัชา

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2551 และ 2552 ที่เกี่ยวของ

รวมเขาไวในยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 

2554 เหน็ชอบตอนโยบายแหงชาติดานยา และแผน

ยทุธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ตามท่ีเสนอ 

และมอบหมายคณะกรรมการฯ เปนเจาภาพหลักใน

การกําหนดแผนงาน เปาหมาย ตัวชี้วัด และกลไก

ตดิตามประเมนิผล โดยการมีสวนรวมของหนวยงาน

ของรัฐที่กําหนดไวในแตละยุทธศาสตรยอยๆ 

นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ.2554 และ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.

2555 – 2559 เปนแผน 5 ป มีสาระสําคัญดังนี้

วิสัยทัศน ประชาชนเขาถึงยาถวนหนา ใชยา

มีเหตุผล ประเทศพึ่งตนเอง

เปาประสงค เพื่อใหประชาชนไดรับการ

ปองกันและแกไขปญหาสุขภาพที่ไดมาตรฐาน โดย

การประกนัคณุภาพ ความปลอดภัยและประสทิธผิล

ของยา การสรางเสรมิระบบการใชยาอยางสมเหตผุล 

การสงเสริมการเขาถึงยาจําเปนใหเปนไปอยางเสมอ

ภาค ยัง่ยืน ทันการณ การสรางกลไกการเฝาระวังท่ี

มปีระสทิธภิาพ และอตุสาหกรรมยามีการพฒันาจน

ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได 
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ยุทธศาสตรและวัตถุประสงค ยุทธศาสตรยอย

ดานที่ 3 
การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา
อุตสาหกรรมยา ชีววัตถุ 
และสมุนไพร มีศักยภาพเพียงพอ
ในการพึ่งตนเองของประเทศ

1. การพัฒนากฎระเบียบใหเกิดการลงทุน
และการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ

2. การสงเสริมการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมตอยอด 
ในอุตสาหกรรมยา

3. การสรางทรัพยากรเพื่อสงเสริมภาคการผลิต
ของอุตสาหกรรมยาในประเทศ

4. การสรางความเชื่อมั่นและประกันคุณภาพยา
ที่ผลิตในประเทศแกผูสั่งใชยาและประชาชน

ดานที่ 4 
การพัฒนาระบบการควบคุมยา
การประกันคุณภาพ ประสิทธิผล 
และความปลอดภัยของยา 
โดยพัฒนาศักยภาพระบบ
การควบคุมยาของประเทศ

1. การพัฒนาศักยภาพระบบการควบคุมยาใหมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล

2. การพัฒนาระบบการเฝาระวังยาหลังออกสูตลาด 
และระบบการเตือนภัยดานยา

3. การทบทวนทะเบียนตํารับยาที่มีผลกระทบสูง

คณะกรรมการฯ ไดมกีารประชมุครัง้ที ่1/2554 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 กําหนดแนวทางการ

จดัทาํแผนปฏบิตักิารตามแผนยทุธศาสตรฯ โดยมอบ

หมายคณะอนุกรรมการฯที่คณะกรรมการฯ แตงตั้ง

ทัง้ 4 คณะ ไดแก คณะอนกุรรมการพัฒนานโยบาย

และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ คณะ

อนุกรรมการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลคณะ

อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ และ

คณะอนุกรรมการพจิารณากําหนดราคากลางยา รบัไป

ดําเนินการ ใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน กอนนํามา

เปดรบัฟงความคดิเห็น เสนอคณะกรรมการฯ ตอไป

 

3. บทเรียนและขอเสนอแนะ
 ตอการขับเคลื่อนนโยบาย
 การพัฒนาระบบยา

การพัฒนาระบบยาอยางตอเน่ืองและยั่งยืน

จําเปนตองดําเนินการอยางตอเน่ือง และมีองคกร

ทีร่บัผดิชอบโดยตรงทีม่ศีกัยภาพในการประสานการ

พฒันานโยบายและยุทธศาสตร ตลอดจน การติดตาม

ประเมินผล ที่ผานมาไดมีการริเร่ิมพัฒนากฎหมาย

ที่สําคัญ คือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.2551 

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ และกฎกระทรวง 

แบงสวนราชการสํานกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 ซึง่เปนรากฐาน

สําคัญตอการพัฒนาอยางตอเนื่องในอนาคต 

การพัฒนานโยบายแหงชาติดานยาและแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ อยางมี

สวนรวม จะสงผลใหมกีรอบและทิศทางการดําเนนิงาน

รวมกันในการแกไขปญหาของหลายหนวยงานดวย

ความเขาใจและเต็มใจ กระบวนการพัฒนานโยบาย

และแผนยุทธศาสตรจงึเปนหัวใจสาํคัญในการพฒันา

ระบบยา นอกจากนั้น การสรางความเขมแข็งของ

สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ นับเปน

เร่ืองท่ีทาทาย ใหสามารถสรางความรวมมือกับ

ทุกภาคสวน อยางเทาทันกับสถานการณ ตลอดจน 

การสนับสนุนองคความรูที่สําคัญในการขับเคล่ือน

นโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
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การเขาถึงยาของประชาชนไทย : 
บทเรยีนอดีต ปจจบุนั สาํหรบัอนาคต

กรรณิการ กิจติเวชกุล* 

ยาในประเทศไทยมีราคาแพงมาก จากการศึกษาขององคการอนามัยโลกเพือ่

เปรยีบเทยีบราคายาของประเทศตางๆ พบวา ในประเทศไทยน้ัน “การรกัษา

อาการฉุกเฉินและโรคเรื้อรังสวนใหญ เจาหนาที่ของรัฐที่มีคาตอบแทนตอวันตํ่า

ที่สุด จําเปนตองทํางานมากกวา 1 วัน1 เพื่อนําเงินคาตอบแทนมาใชเปนคายา

กรณีตองการยาชือ่สามัญ แตหากตองการยาตนแบบจาํเปนตองทํางานมากทีส่ดุ

ถึง 5 วันจึงจะมีเงินเพียงพอมาเปนคาใชจาย สวนคายารักษาโรคเอชไอวี/เอดส

สาํหรบั 1 เดือน จาํเปนตองทาํงานถงึ 24 วนั และตองทาํงาน 0.4 – 12 วนัตอเดอืน 

เพื่อจะจายเปนคารักษาโรคความดันโลหิตสูง ขออักเสบ และแผลในกระเพาะ

อาหารสําหรับ 1 เดือน” ซึ่งโดยเฉลี่ยยาตนแบบจะมีราคาแพงกวายาชื่อสามญั

ทีถ่กูทีส่ดุประมาณ 3.9 เทา โดยเฉพาะยาท่ีตดิสทิธิบตัรจะมีราคาแพงประมาณ 

3 เทาของ GDP ซึง่เกนิกวาขอแนะนาํขององคการอนามัยโลก (WHO) ทีร่าคายา

ไมควรเกิน 1 เทาของ GDP ของประเทศนั้น

* ผูประสานงานโครงการรวมระหวาง ฝายรณรงคเขาถึงยาจําเปน องคการหมอไรพรมแดน และ
แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬา

1 เจาหนาที่ของรัฐที่มีคาตอบแทนตอวันตํ่าที่สุด ประมาณวันละ 211.5 บาท
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ภาพที่ 1 อัตราการใชยาเอฟฟาไวเรนซ ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ภาพที่ 2 อัตราการใชยาโลพินาเวียร/ริโทรนาเวียร ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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ภาพที่ 4 อัตราการใชยาโลพินาเวียร/ริโทรนาเวียร ในระบบประกันสังคม

ภาพที่ 3 อัตราการใชยาเอฟฟาไวเรนซ ในระบบประกันสังคม
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สาธารณสุขและการเขาถึงยาของประชาชน ไดทาํให

ผูปวยเขาถึงยาเพ่ิมมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ (ตาม

แผนภาพ 1 – 4 : การเขาถึงยาตานไวรัส Efavirenz 

และ Lopinavir/Ritonavir นบัต้ังแตการประกาศบังคับ

ใชสทิธ ิณ มนีาคม 2554) ทามกลางแรงกดดันจาก

รัฐบาลประเทศพัฒนาแลว และอุตสาหกรรมยา

ขามชาติ อยางไรก็ตาม ปจจัยที่จะใหประชาชน

เขาถึงยาถวนหนาไมสามารถดําเนินการไดทั้งหมด

เพียงการประกาศบังคับใชสิทธิเพียงลําพัง

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.), 

มลูนธิเิขาถงึเอดส, มลูนธิศินูยคุมครองสิทธดิานเอดส, 

มลูนิธเิพ่ือผูบริโภค, เครอืขายผูตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส

ประเทศไทย, แผนงานคุมครองผูบรโิภคดานสขุภาพ 

(คคส.), แผนงานสรางกลไกเฝาระวงัและพัฒนาระบบ

ยา (กพย.) และแผนงานเภสัชศาสตรเพ่ือสรางเสริม

สุขภาพ (คภ.สสส.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวม

กบัสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาต ิ(สปสช.), 

องคการเภสัชกรรม, องคการหมอไรพรมแดน – 

เบลเยีย่ม (ประเทศไทย) และ ออ็กซแฟม (Oxfam) 

สหราชอาณาจักร ไดรวมกับนาํเสนอยุทธศาสตรเพือ่

การเขาถึงยา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 จนนําไปสู

มติของสมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังท่ี 1 วาดวย

ยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย 

เม่ือธันวาคม 2551 และปจจุบนัยุทธศาสตรดงักลาว

เปนสวนหน่ึงของนโยบายแหงชาติดานยาและ

ยาท่ีราคาแพงมากสวนใหญเป นยาที่ติด

สิทธิบัตร ยาติดสิทธิบัตรสวนใหญมีราคาตอหนวย

สงูเกนิกวาสบิเทาของคาครองชพีตอวนั และมแีนวโนม

วายาใหมทีข่ึน้ทะเบียนจะเปนยาท่ีตดิสิทธิบตัรจํานวน

มากขึ้นเรื่อยๆ 

ถึงแมวาระบบสิทธิบัตรจะมีประโยชน เพื่อ

เสรมิสรางนวตักรรม แตดวยอาํนาจผกูขาดซึง่มรีะยะ

เวลาถึง 20 ปในปจจุบัน การไดสิทธิบัตรจึงควรมี

คณุภาพมากพอใหสมกับการไดสทิธิผกูขาดนัน้ เพราะ

ดวยระบบสิทธิบัตรกอใหเกิดการผูกขาด การขาย 

การวิจัยตอยอด ทําใหผูผลิตยาช่ือสามัญไมสามารถ

ผลิตยาเขามาแขงขันได บริษัทยาตนแบบจึงมีอิสระ

ในการกําหนดราคายาเต็มท่ี จากงานวิจยัพบวา หาก

มยีาช่ือสามัญเขามาแขงขันเม่ือใด จะทําใหยาตนแบบ

ตองลดราคาลงเพ่ือแขงขันกับยาชื่อสามัญ โดยลด

จากราคาเดิมกอนมีการแขงขันถึง 10 เทา

การตัดสินใจใชมาตรการบังคับใชสิทธิของ

กระทรวงสาธารณสุขตอยาชวยชีวิต 7 ตัวที่มี

สวนสําคัญในการรักษาผูตดิเช้ือเอชไอวี/เอดส, อาการ

ลิม่เลอืดหวัใจ และโรคมะเรง็ซ่ึงเปนไปตามสทิธติาม

ทีก่ฎหมายบัญญัตไิวในมาตรา 51 แหง พ.ร.บ.สทิธิบตัร 

พ.ศ.2522 และเปนการปฏิบัติตามขอตกลง TRIPs 

ขององคการการคาโลกและปฏิญญาโดฮา (Doha 

Declaration on TRIPs and Public Health) ที่

กําหนดใหประเทศสมาชิกมีสิทธิที่จะคุมครองระบบ
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ยุทธศาสตรยอยที่ 3 การสงเสริมราคายาในประเทศ
ใหสอดคลองกับคาครองชีพของประชาชน

กลยุทธ

1. กําหนดใหมีการควบคุมราคายาตามกฎหมาย

2. กําหนดใหมีการแสดงโครงสรางราคายาเพื่อประกอบการตั้งราคายาสําหรับยาที่มีสิทธิบัตร

3. ควบคุมการตั้งราคายาที่ขายใหกับผูบริโภคในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน

4. พิจารณาใชขอยืดหยุนทางการคาตามความตกลงวาดวยการคาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

(The agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPs) ซึ่งเปนไปตาม

หลักสากลเพื่อใหประชาชนเขาถึงยา

5. กาํหนดรายการยาทีป่ระชาชนมีปญหาในการเขาไมถงึ และกาํหนดหลกัเกณฑการสงเสริมใหเกิดการ

เขาถึงยาดังกลาว

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(1) กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย  (2) กระทรวงสาธารณสุข 

(3) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (4) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

(5) สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตรยอยที่ 4 การใชประโยชนและ/หรือลดอุปสรรค
ของขอกําหนดทางกฎหมายเพ่ือใหเกิดการเขาถึงยา

กลยุทธ

1. การจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ตองไมผูกพันประเทศเกินไปกวาความตกลงวาดวยสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการคา 

2. รณรงคเพ่ือทําความเขาใจกับประชาชนและผูกาํหนดนโยบายเก่ียวกับการเจรจาการคาและการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา โดยใชรายงานของคณะผูเช่ียวชาญจากองคการอนามัยโลก(WHO) สํานักงานโครงการ

พฒันาแหงสหประชาชาติ (UNDP) องคการประชุมสหประชาชาตวิาดวยการคาและการพัฒนา(UNCTAD) และ

องคการการคาโลก(WTO)

3. จัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลสิทธิบัตรในรหัสสิทธิบัตรสากล A61K ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ใหสามารถสืบคนไดงาย รวดเร็ว ครบถวน เพื่อใหทราบสถานะสิทธิบัตรและเอื้อตอการผลิตยาชื่อสามัญ 

(generic drug)

4. แกไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อใหเกิดความเปนธรรม 

5. ยกเลิกภาษีการนําเขายาเฉพาะยาชวยชีวิต ยากําพรา และตัวยาสําคัญออกฤทธิ์ที่นํามาผลิตยา

ในบัญชียาหลักแหงชาติ

6. พฒันาชองทางการส่ือสารดานขอตกลงทรัพยสนิทางปญญาฯกบัผูปวย ผูปฏิบตังิาน และบุคคล/หนวย

งานที่เกี่ยวของ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  

(1) กระทรวงสาธารณสุข  (2) กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 

(3) กระทรวงการคลัง  (4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

(5) กระทรวงตางประเทศ
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เนื้อหาที่มีลักษณะการใหความคุมครองที่เกินไปกวาทริปส
หรือทริปสพลัสนั้น ประกอบดวย

การผูกขาดขอมูลยา (Data Exclusivity) ที่จะกีดกันไมใหรัฐบาลใชขอมูลทดลองทางคลินิค (clinical 
trial) เพ่ือข้ึนทะเบียนยาใหกับยาช่ือสามัญ แมวายาน้ันจะไมไดจดสิทธิบัตรในประเทศนั้น หรือสิทธิบัตร
หมดอายุลงหรือถูกเพิกถอน ทั้งนี้ ยังจะทําใหการนํามาตรการใชสิทธิตามสิทธิบัตร (ซีแอล) เกิดความ
ยุงยากและไมไดผล

การขยายอายุสิทธิบัตร (Patent Term Extensions) ซึ่งจะทําใหสิทธิบัตรมีอายุเกินกวา 20 ป

การเพ่ิมกรอบการคุมครองสทิธบิตัร (Increasing Patent Scope) ทีท่าํใหรฐับาลตองยอมใหมกีารผกูขาด
ตลาดอีก 20 ป ยาท่ีมีสิทธิบัตรอยูเดิมจะสามารถจดสิทธิบัตรใหมเพิ่มเติมไดถานําไปใชรักษาแบบใหมหรือผลิต
ออกมาในรูปแบบใหม ดวยวิธีการนี้ ยาท่ีจะขอจดสิทธิบัตรทํานองนี้จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมหาศาล การกระทํา
เชนนี้เทากับเปนการอนุญาตใหยาเหลานั้นผูกขาดตลาดไดยาวนานเพ่ิมขึ้นอีกเปนสิบปหรือยาวนานกวานั้น เพียง
แตดัดแปลงสูตรยาหรือกระบวนการผลิตเล็กนอย 

ไมใหมกีารคัดคานคาํขอรับสิทธบิตัรกอนการออกสทิธบิตัร โดยปกติคาํขอรับสิทธิบตัร จะประกาศใหผูอืน่
ยืน่คดัคานกอนได ถาเห็นวาสทิธบิตัรน้ีไมถกูตอง แตขอเรียกรองน้ีคอื การไมยอมใหมกีารตรวจสอบจากสาธารณะ
กอนการออกสิทธิบัตร เมื่อไดรับสิทธิบัตรก็ไดรับประโยชนผูกขาดตลาดอยางสมบูรณแลว กวากระบวนการเพิก
ถอนหรือคัดคานหลังการออกสิทธิบัตรจะทําไดตองใชเวลาในช้ันศาลเปนปๆ ซึ่งจะเปนการเพ่ิมคาการจัดการและ
ภาระทางศาลทรัพยสินทางปญญา

การเชื่อมโยงสถานะสิทธิบัตรกับการขึ้นทะเบียนยา (Patent Linkage) ที่กีดกันไมใหยาชื่อสามัญดําเนิน
การลวงหนาเพ่ือทําวิจัยและเตรียมข้ึนทะเบียนยาไดทันทีที่สิทธิบัตรของยาตนฉบับหมดอายุลง มาตรการเชนนี้
เปนการประวิงเวลาทําใหมียาช่ือสามัญในตลาดไดชาลง แมวาจะมีการนํามาตรการใชสิทธิตามสิทธิบัตรมาให หรือ
สิทธิบัตรหมดอายุลงแลวหรือถูกเพิกถอนก็ตาม

ขอจํากัดในการใชมาตรการใชสิทธิตามสิทธิบัตร (Restrictions on Compulsory Licenses) 
ซึ่งจะจํากัดสิทธิที่ทุกประเทศพึงมีในการนํามาตรการใชสิทธิตามสิทธิบัตรมาใชเพ่ือสรางความม่ันใจวาประชาชนจะ
เขาถึงยาไดทุกคน แมวาสิทธินี้จะถูกยืนยันซํ้าในปฏิญญาและสนธิสัญญาหลายฉบับก็ตาม

ขอจํากัดในเรื่องการนําเขาคูขนาน (Restrictions on Parallel Imports) ที่จะทําใหการนําเขายาที่จด
สิทธิบัตรในประเทศอื่นแตมีราคาถูกกวาไมสามารถกระทําได

กฎเกณฑวาดวยการลงทุน (Investment Rules) ซึง่จะอนญุาตใหบริษทัตางชาตดิาํเนินคดีกบัรัฐบาลโดย
อาศัยกลไกอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศถาผลประโยชนของบริษัทเหลานั้นถูกกระทบกระเทือนจากนโยบาย
ดานสุขภาพภายในประเทศที่รัฐบาลนํามาใช เชน มาตรการใชสิทธิตามสิทธิบัตร มาตรการคุมครองสาธารณสุขที่
ระบไุวในกฎหมายสทิธบิตัร มาตรการควบคุมราคายา นอกจากนี ้มาตรการนีย้งัอาจกีดกนัไมใหรฐับาลสงเสรมิการ
ผลิตภายในประเทศอีกดวย

มาตรการชายแดน (Border Measures) ที่จะทําใหผู ป วยในประเทศกําลังพัฒนาไมสามารถ
เขาไมถึงยาได เพราะเจาหนาที่ศุลกากรจะมีอํานาจยึดจับยาชื่อสามัญที่นําเขาหรืออยูระหวางขนสงเพียงตองสงสัย
วาละเมิดทรัพยสินทางปญญา

การจํากัดการออกคําส่ังศาล (Injuctions) ซึ่งจะเปนการลดอํานาจศาลของประเทศกําลังพัฒนาลง และ
ทําใหศาลไมสามารถตัดสินคดีโดยคํานึงถึงเรื่องสุขภาพของผูปวยมากอนกําไรบรรษัทขามชาติได

มาตรการบังคับใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ (Other IP Enforcement Measures) 
ที่จะทําใหบุคคลที่เก่ียวของ เชน ผูใหการรักษา ตองเสี่ยงถูกตํารวจจับหรือถูกดําเนินคดีในศาล และยังรวมไปถงึ
บุคคลที่เก่ียวของในระบบหวงโซอุปสงคและการจัดสงยาชื่อสามัญท้ังหมด นับต้ังแตการผลิต การกระจาย
และจัดสงสินคา อาจถูกฟองดําเนินคดีดวย
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ โดยสาระ

สาํคญัของยทุธศาสตรฯทีเ่กีย่วเนือ่งกบัระบบทรพัยสนิ

ทางปญญา คือ ยุทธศาสตรดานที่ 1 การเขาถึงยา 

ในยุทธศาสตรยอยท่ี 3 การสงเสริมราคายาใน

ประเทศใหสอดคลองกับคาครองชีพของประชาชน 

และยุทธศาสตรยอยที่ 4 การใชประโยชนและ/หรือ

ลดอุปสรรคของขอกําหนดทางกฎหมายเพ่ือใหเกิด

การเขาถึงยา (กรอบ 1)

ยทุธศาสตรดงักลาว เมือ่ผนวกรวมกับขัน้ตอน

การทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศท่ีกําหนดไว

ในมาตรา 67 และมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย เชื่อวานาจะมีสวนสําคัญในการ

บรรเทาปญหาสาธารณสุขและระบบสุขภาพของ

ประเทศที่จะเกิดจากการเจรจาการคาระดับทวิภาคี 

(เอฟทีเอ)

หากยอนกลับไปเมื่อมกราคม 2549 ขอ

เรียกรองของสหรัฐฯ เรื่องสิทธิบัตรที่ยื่นตอฝายไทย

ในการเจรจาเอฟทีเอรอบ 6 ที่เชียงใหมนั้น เปนที่

ยอมรบัในบรรดาผูเช่ียวชาญทีเ่กาะติดการทาํเอฟทเีอ

ของสหรัฐฯในระดับนานาชาติวา เลวรายกวาท่ีคาด

จากผลการเจรจาเอฟทเีอระหวางสหรฐัฯ กบัประเทศ

คูคาท่ีผานมา “เปนขอเรียกรองที่ละโมบอยางมาก

ของบรรษัทยาผานทีมเจรจาสหรัฐฯ โดยฉกฉวยเอา

ประโยชนในทุกๆ ทาง ทั้งๆ ที่เปนการรับประโยชน

ซํา้ซอน ตองการผูกขาดตลาดยาและวธิกีารรกัษาโรค 

ที่เปนหน่ึงในปจจัยส่ีของการดํารงชีวิต ทําลายระบบ

สาธารณสขุโดยเฉพาะระบบหลกัประกนัสขุภาพ และ

ทําลายโอกาสการพัฒนาเพื่อพ่ึงตนเองทางยาของ

ประเทศไทย” แตหากเทียบกับขอเรียกรองดาน

ทรัพยสินทางปญญาท่ีเกินไปกวาความตกลงทริปส

ทีป่รากฏในการเจรจาเอฟทีเอของสหภาพยโุรป และ

สหรัฐฯในระยะ 3 ปที่ผานมาจะพบวา “ที่วาเลวราย

กวาที่คาดน้ัน” ยังเปนความกังวลท่ีนอยเกินไป 

(กรอบ 2) 

ดงัน้ัน มเีพียงนโยบายพฒันาระบบยาแหงชาติ

และแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน รวมกับงานวิชาการที่

จะประเมินผลกระทบดานสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ 

และการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ

เจรจาการคาระหวางประเทศอยางแทจริงเทานั้น จึง

จะสรางความสมดลุระหวางการพัฒนาเศรษฐกจิ และ

การพัฒนาสังคมและสิง่แวดลอมอนัเปนหัวใจของการ

พัฒนาที่ยั่งยืนได

อยางไรกต็าม จากประวตัศิาสตรการตอสูเพ่ือ

การเขาถงึยามากวา 2 ทศวรรษ ความต่ืนตวัของภาค

ประชาสังคมในการติดตามเฝาระวังเพ่ือใหนโยบาย, 

ยทุธศาสตร และกรอบกฎหมายเปนไปตามเจตนารมณ 

โดยใชความรูทางวชิาการเปนอาวธุทางปญญายงัเปน

ปจจยัสาํคญัทีจ่ะทาํใหการเขาถงึยาของประชาชนไทย

เกิดขึน้ไดจรงิ ซึง่จะไมเปนแคความสาํเรจ็ในประเทศไทย

เทานั้น แตยังเปนแรงบันดาลใจใหภาคประชาสังคม

ทั่วโลกดวย
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ขบวนการขับเคลื่อน
การใชยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม 
สูนโยบายระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี*

* ผูจัดการแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา

บทนําบทนํา
กพย.ใหความสําคัญกับนโยบายกพย.ใหความสําคัญกับนโยบาย

การจัดการปญหาเชื้อดื้อยาและการใชยาการจัดการปญหาเชื้อดื้อยาและการใชยา

ปฏิชีวนะ ดวยเล็งเห็นปญหาการใชยาปฏิชีวนะ ดวยเล็งเห็นปญหาการใชยา

ปฏิชีวนะเกินจําเปน ใชไมถูกตอง ที่นําไปปฏิชีวนะเกินจําเปน ใชไมถูกตอง ที่นําไป

สูปญหาเชือ้ดือ้ยา ซึง่กเ็ปนปญหาระดบัโลกสูปญหาเช้ือด้ือยา ซึง่ก็เปนปญหาระดบัโลก

ดวยเชนกัน ปญหาเชื้อดื้อยาเปนเรื่องที่ซับดวยเชนกัน ปญหาเช้ือด้ือยาเปนเร่ืองท่ีซับ

ซอนเกีย่วของกบัหลายหนวยงาน หลายมติิ ซอนเก่ียวของกบัหลายหนวยงาน หลายมติิ 

ตั้งแตการวิจัยพัฒนายาใหม ไปจนถึงตั้งแตการวิจัยพัฒนายาใหม ไปจนถึง

ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูใช นอกจากนี้ทศันคติและพฤตกิรรมของผูใช นอกจากน้ี

การเฝาระวัง ตองติดตามในทุกระดับ ทั้งการเฝาระวัง ตองติดตามในทุกระดับ ทั้ง

ในคนและในสัตว รวมทั้งในสิ่งแวดลอม ในคนและในสัตว รวมทั้งในสิ่งแวดลอม 

ไดแก ชุมชน/ตลาด/ฟารม โรงพยาบาลไดแก ชุมชน/ตลาด/ฟารม โรงพยาบาล

ทุกระดับ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทุกระดับ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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สถานการณที่ยังดํารงอยู 
แบงปญหาเรือ่งน้ีไดเปน 3 กลุม กลุมแรก คอื

ปญหาเชือ้ด้ือยา พบวาสถานการปจจุบนัถึงข้ันวิกฤต

เม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ แมมีระบบการเฝาระวัง 

แตขาดการสงสัญญาณที่เพียงพอ สาเหตุมาจาก

ปญหากลุมท่ีสอง คอืปญหาของวงจรระบบยาปฏชิวีนะ 

ตั้งแตวิจัยพัฒนา คัดเลือก จัดหา กระจาย และใช 

ทีพ่บมกีารข้ึนทะเบียนตาํรบัยาปฏิชวีนะท่ีไมเหมาะสม

จํานวนหนึ่ง เชน ยาปฏิชีวนะชนิดผงบรรจุในซอง

แยกจําหนายทีละซอง เปนรูปแบบที่นําไปสูการใชที่

ไมเหมาะสม ไมมีประสิทธิผลเพียงพอ และทําใหใช

ไมครบขนาด, มีการกระจายยาปฏิชีวนะในรานชํา

ทัว่ประเทศ, มกีารใชยาปฏิชวีนะอยางไมถกูตองโดย

ประชาชน รวมทั้งมีรายงานการจายยาปฏิชีวนะโดย

ไมจําเปน หรือไมสมเหตผุลในโรงพยาบาล รวมแลว

มูลคายาปฏิชีวนะมากเปนอันดับหนึ่งของประเทศ 

ปญหาระบบยาเหลาน้ีตองมีระบบกลไกเฝาระวังท่ี

คนหาปญหาไดไว แมนยํา และแกไขได แตพบวา

ปญหากลุมสดุทายทีเ่ปนปจจยัโครงสรางและนโยบาย 

พบวาประเทศไทยยงัไมมนีโยบายทีช่ดัเจน และระบบ

ควบคุมจัดการแกไข ระหวางโครงสรางที่จัดการ

ในปญหาสองกลุมขางตนยังกระจัดกระจาย ขาดการ

ประสานงานกัน 

เปาหมาย และกรอบแนวคิด
การทํางาน 

เปาหมายคือการลดปญหาเช้ือดือ้ยา ดวยการ

ลดปจจัยท่ีเก่ียวของ เชน ควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล การสงเสริมการใชยาปฏิชวีนะท่ีสมเหตผุล 

เชน ลดการใชยาปฏิชีวนะที่ไมจําเปน เลือกใช

ยาปฏิชีวนะเฉพาะท่ีไวตอเชื้อกอโรค และการ

สรางเสริมสุขภาพ เพื่อปองกันการติดเชื้อ 

โดยหลักการจําเปนอยางย่ิงที่ประเทศจะตอง

มีนโยบายเปนธงนํา และหนวยประสานงานกลาง

ที่บูรณาการเช่ือมนโยบายและงานหลัก อันไดแก 

การเฝาระวังเช้ือด้ือยา (ทั้งในคนและในสัตว) และ

การเฝาระวังการใชยาปฏิชีวนะ ไปตอกับงานวิจัย

ในหลายมิติที่จําเปน งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยทาง

ระบาดวิทยา และงานวิจัยทางพฤติกรรมและปจจัย

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งยังตองเชื่อมกับหนวยดําเนินการ 

intervention ในรูปแบบตางๆ ดานการควบคุม ดาน

การปองกันการติดเชื้อ และดานการศึกษา ประเด็น

สําหรับประเทศไทย คือ การสรางความตระหนัก 

และผลักดันใหทุกภาคสวนนําไปปฏิบัติอยางแทจริง

ทิศทางการทํางาน ขับเคลื่อน 
ของ กพย. ในรอบสามปที่ผานมา

กพย. สนับสนุนใหเกิดการทํางานรอบดาน 

ครบทุกมิติ มกีารเชือ่มโยงเครอืขาย โดยในเบือ้งตน

เร่ิมท่ีชุมชนระดับปฏิบัติการ ในขณะเดียวกันเชื่อม

ตอกับระดับนโยบายใหประสานงานกันได รวมทั้ง

การเตรยีมแผนขยายไปสูโรงพยาบาลขนาดใหญและ

มหาวิทยาลัยมากขึ้นในระยะถัดไป

1. การขับเคล่ือนผานสื่อมวลชน เพ่ือสง

สญัญาณเตือนภยัสูสงัคม ในวงกวาง เพ่ือสรางความ

ตระหนักปญหาเชื้อดื้อยาในหมูประชาชน และสราง

ความรูความเขาใจในโรคขั้นพ้ืนฐาน เนนการสราง

เสริมสุขภาพ ความเขาใจเรื่องยาปฏิชีวนะ

2. การขับเคล่ือนผานสือ่ศิลปะวัฒนธรรม สือ่

พืน้บานนบัเปนแนวทางใหมในการสือ่สารการใชยาที่

เหมาะสม สําหรับเรื่องที่ตองการกระตุนความสนใจ 

การใชวัฒนธรรมหรือภาษาพ้ืนบานจะสื่อใหเขาถึง

กลุมเปาหมายไดงาย เชน ลิเก (คณะศิลปกรรม

ศาสตร จุฬาฯ) หุนกระบอก (โจหนา ศิลปนรางวัล

นานาชาติ) สือ่พ้ืนบานรวมสมยั (ศลิปนจากเชยีงใหม) 

การจัดประกวดสื่อในกลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ปฏิทินจากงานศิลปะโดยบุคลากรสุขภาพ การนํา

กิจกรรมศิลปะสูโรงเรียนและชุมชน 

3. การขับเคล่ือนผานการตอยอดสนับสนุน

งานสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะที่สมเหตุผล (Anti-

Biotic Smart Use, ASU) ในพืน้ที ่โดย กพย. ไดขยาย

แนวคิดและการสนับสนุนไปยังพื้นที่รวม 15 จังหวัด 
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มากกวา 22 โครงการ ทําใหไดรูปแบบการจัดการ

ปองกันและแกปญหาการใชยาปฏิชวีนะท่ีไมเหมาะสม

หลากหลายระดับ เชน สถานีอนามัยโรงพยาบาล

สงเสรมิสุขภาพตําบล, โรงพยาบาลชมุชน, โรงพยาบาล

ทั่วไป, รานยา 

4. การขับเคล่ือนผานภาคการศกึษาท่ีทาํหนาที่

ผลิตบุคลากรสุขภาพ เชน คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะ

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม และผานกระบวนการกิจการนิสิต

นักศึกษาแพทย และเภสัชศาสตร (จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย)

5. การขับเคลื่อนดวยการเชื่อมโยงเครือขาย

ระดับตางๆ โดยนําขอมูลจากระบบเฝาระวังสู 

ผูเก่ียวของ รวมในคณะกรรมการระดบัชาต ิประสาน

ใหเกิดเครือขาย แลกเปลี่ยนขอมูลวิชาการ การ

ประสานสูระบบคุณภาพ ในระบบหลักประกันสขุภาพ

ตางๆ เชน การกําหนดเปนตัวช้ีวดัคุณภาพใน ระบบ

หลกัประกันสขุภาพถวนหนา สถาบันรบัรองคุณภาพ

โรงพยาบาล

6. การขับเคลื่อนระดับนโยบาย ดวยการ

ขยายสูนโยบายแหงชาตดิานยา โดยเฉพาะการพฒันา

ยุทธศาสตรการใชยาท่ีสมเหตุผล การลงนามความ

รวมมือระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย-สสส.-

กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องสงเสริมการใชยา 

ปฏิชีวนะที่เหมาะสม

7. การขบัเคลือ่นผานการเชือ่มโยงนานาชาติ

a. องคการอนามัยโลก เพือ่สนบัสนนุงาน

วิชาการ ฐานขอมูลงานวิจัย รวมใน

คณะทํางานระดับภูมิภาค และรวม

จดังานวนัอนามยัโลก พ.ศ.2554 เพือ่

กระตุนกระแสในประเทศไทย

b. นําประสบการณจากตางประเทศ

สูประเทศไทย (ออสเตรเลีย สวีเดน) 

และขยายเชื่อมโยง ภาคีเครือขาย

นานาชาติ เชน ReAct, INDEPTH, 

และ HAIAP เพื่อพัฒนายุทธศาสตร

ในภูมิภาค จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 

Antibiotic Stewardship Program 

ทีส่งิคโปร (ทนุ ReAct) การจัดประชุม

วิชาการนานาชาติภูมิภาค

แผนงานในอนาคต
การทดลองปฏบิตักิารขยายสูโรงพยาบาลขนาด

ใหญ โรงเรยีนแพทย และเนนการประสานเครอืขาย

วิชาการ แลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนประสบการณ

ที่ทํามาแลว เสนอแนวคิดการจัดการเช้ือด้ือยาแบบ

บรูณาการรอบดาน และเตรยีมการยกระดบัเปนวาระ

แหงชาติ เตรียมการสูสมัชชาสุขภาพแหงชาติ รวม

ทั้งขยายประสบการณสูภูมิภาค
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ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 บัญญัติใหยาที่จะผลิตหรือนําเขาในราชอาณาจักรตองขอขึ้นทะเบียน

ตํารับยา และตองผานการประเมินวามีสูตร สรรพคุณเปนที่เชื่อถือได และมีความปลอดภัยในการใช

เสยีกอน จงึจะผลิตหรอืนาํเขาฯ เพือ่จาํหนายได อยางไรก็ตาม อายขุองยาท่ีขึน้ทะเบียนไวแลวกฎหมายกาํหนด

ใหทะเบียนตํารับยานั้นใชไดตลอดเวลาที่ใบอนุญาตผลิตยาหรือนําเขาฯ ของผูรับอนุญาตยังใชไดอยู ดังนั้น

ขอมูลของตาํรับยาท่ีขึน้ทะเบยีนไว เม่ือผานไประยะเวลาหน่ึงอาจไมสอดคลองกบัความกาวหนาขององคความรู

ทางวทิยาศาสตรเก่ียวกับยาและโรคหรอืขอบงใชของยาทีเ่ปล่ียนแปลงไป ซึง่บางคร้ังจะเกดิปญหาในการใชยา

ได การทบทวนทะเบียนตํารับยาที่ขึ้นทะเบียนไวแลวเปนระยะจึงเปนสิ่งที่จําเปนตองดําเนินการ แตเนื่องจาก

จํานวนยาที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในปจจุบันมีจํานวนมาก และดวยขอจํากัดดานบุคลากรของภาครัฐ จึงตองหา

รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม สํานักยาไดดําเนินการพัฒนารูปแบบการทบทวนทะเบียนตํารับยาและการนํา

∗ ผูอํานวยการสํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
∗∗ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การพัฒนา
รูปแบบการทบทวนทะเบียนตํารับยา
และการนําไปสูการปฏิบัติ

ภก.วินิต อัศวกิจวิรี∗ ภญ.อัญชลี จิตรักนที∗∗ 
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ไปสูการปฏิบัติ ภายใตโครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาระบบทบทวนทะเบียนตํารับยา โดยไดรับการสนับสนุน

สวนหน่ึงจากสถาบันวจิยัระบบสาธารณสขุ ในการดาํเนินการวิจยั ตัง้แตป พ.ศ.2551 งานวิจยันีม้วีตัถปุระสงค

เพื่อพัฒนาระบบทบทวนตํารับยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระเบียบวิธีการวิจัย

ประกอบดวยวิจัยเชิงปฏิบัติการวิจัยเอกสาร สํารวจ สัมภาษณ และสนทนากลุม 

1.3 ยาที่จะทบทวนภายใน 1 – 2 ป 

นํารายการยาที่จะทบทวนใน 5 ป มา

คดัเลือกโดยมีเกณฑคอื เปนยาท่ีขึน้ทะเบียนคร้ังแรก

กอนป 2531 และเปนยาท่ีตางประเทศเพิกถอนดวย

เหตุผลวาไมปลอดภัยหรือไมมีประสิทธิผล ไดยาที่

จะทบทวนภายใน 1 – 2 ป จํานวน 37 รายการ 

2. ดานคุณภาพของผลิตภัณฑยา

พจิารณาจากขอมลูผลการวิเคราะหคณุภาพยา

ในทองตลาด ซึ่งพบวา ปญหาดานคุณภาพของยา

ที่ขึ้นทะเบียนไว มีปญหาท่ีควรใหความสําคัญ คือ

ความไมคงสภาพของยา การละลายของตัวยาสําคัญ 

จึงดําเนินการแกไขโดยใหมีการกําหนดมาตรฐาน

การละลายของยาในทะเบียนตํารับยา การแกไขขอ

กําหนดมาตรฐานยาสําเร็จรูปใหเปนไปตามตํารายา

ฉบับที่รัฐมนตรีประกาศหรือตามตํารายาฉบับที่เปน

ปจจบุนักวา รวมทัง้ปรับปรุงตาํรายาใหมคีวามทันสมัย 

การดาํเนินการท่ีตองทาํตอไปคอืการปรับปรุงทะเบียน

ตาํรับยาท้ังหมดใหเปนไปตามขอตกลงดาน ASEAN 

Harmonized Products ของยาในเร่ือง ASEAN 

Common Technical Dossier (ACTD) ซึ่งเปน

สิ่งที่ทาทายและตองไดรับความมือจากทุกภาคสวน 

โดยเฉพาะภาคเอกชน

3. ดานประสิทธิผล ความปลอดภัยและ

คุณภาพของยาชีววัตถุ

เน่ืองจากยาชีววัตถุมคีวามแตกตางจากสารเคมี 

การทบทวนทะเบียนยาเหลานี้จะมีวิธีการท่ีแตกตาง

กัน ตัวยาที่เปนชีววัตถุสวนมากจะเปนสารที่มีขนาด

โมเลกุลใหญ และความซับซอนของการเรียงตัวของ

โปรตีนท่ีประกอบเปนยาชีววัตถุ มรีายงานหลายฉบับ

พบวาผลของความแตกตางกันในสิ่งเหลานี้ของ

ในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงการวิจัย
ออกเปน 3 สวน ไดแก

สวนท่ี 1. การจดัลาํดับความสาํคญัในการ
ทบทวนทะเบียนตํารับยา 

เนื่องจากยาแตละตํารับมีคุณลักษณะและ

ประเด็นท่ีตองทบทวนตางกันไปจึงตองจัดลําดับ

ความสําคัญดวยวิธีการที่ตางกัน ดังนี้ 

1. ดานประสิทธิผลและความปลอดภัย

ของยา ไดแบงยาที่ทบทวนตามลําดับดังนี้

1.1 ยาที่จะทบทวนภายใน 10 ป 

พจิารณาจากยาท่ีขึน้ทะเบียนไว 2,210 

รายการ (สูตรยาเดี่ยว 1,288 รายการ สูตรยาผสม 

922 รายการ ณ ป 2553) คัดเลือกยาที่จะตอง

ทบทวนตามหลักเกณฑที่กําหนด1 ขอมูลประกอบ

การพิจารณาไดมาจากการรวบรวมขอมูลยาที่มีการ

เพิกถอนหรือจํากัดการใชในตางประเทศ หรือรายงาน

การวิจัย และขอเสนอที่ไดรับจากการสอบถาม

ความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวน 

ในเบ้ืองตนสามารถรวบรวมยาทีจ่ะตองทบทวนทีเ่ขา

หลักเกณฑจํานวน 990 รายการ หรือรอยละ 44.8 

ของยาทั้งหมด 

1.2 ยาที่จะทบทวนภายใน 5 ป 

เปนรายการยาท่ีมีขอมูลการเพิกถอน

ทะเบียนในตางประเทศหรือยาท่ีมผีูเสนอใหเพกิถอน 

227 รายการ มาตรวจสอบโดยการรับฟงความเห็น

จากกลุมของผูเชี่ยวชาญ ไดยาที่จะทบทวนใน 5 ป 

จํานวน 127 รายการ หรือรอยละ 5.75 ของยา

ทั้งหมด
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ยาชีววัตถุจะมีผลตอการออกฤทธิ์ของยาและผล

อยางอืน่ตอผูปวย โดยเฉพาะการตอบสนองของระบบ

ภูมิคุมกัน ตัวอยางที่สําคัญและเปนอันตรายตอชีวิต

ผูปวย เชน การเกิด Pure Red Cell Aplasia (PRCA) 

ภายหลังไดรับยา epoetin ซึ่งมีหลักฐานบางสวน

แสดงวาแมเปนตัวยาเดียวกัน แตตางท่ีแหลงผูผลิต

จะทําใหเกิดผลที่แตกตางกัน เนื่องจากประเทศไทย

มตีาํรบัยา epoetin หลายบรษิทั มขีอสงสยัวาจะเปน

สาเหตุที่อุบัติการณเกิด PRCA ในประเทศไทย

สงูกวาตางประเทศถงึ 10 เทา จงึไดคดัเลือกยา epoetin 

มาทบทวนทะเบียนเปนอันดับแรก 

สวนท่ี 2. รูปแบบการทบทวนทะเบียน
ตํารับยา

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมและการสนทนา

กลุมไดรูปแบบการทบทวนทะเบียนตํารับยาใน

ภาพรวม และรปูแบบเฉพาะของยาชวีวตัถ ุดงัแผนภาพ

ที ่1 และ 2 ตามลําดบั ในภาพรวมขัน้ตอนการดาํเนิน

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการทบทวนทะเบียนตํารับยาในภาพรวม

ACTD = ASEAN Common Technical Dossier (ACTD) 

SBP  = Similar Biotherapeutic Products (SBP) 

WHO = World Health Organization (WHO)  

EU = European Union (EU) 

ICH = International Conference on Harmonisation (ICH) 
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การทบทวนทะเบยีนตาํรบัยาเพือ่ใหเกดิมคีวามโปรงใส 

การยอมรับ และการรับฟงความคิดเหน็อยางกวางขวาง 

จะเร่ิมโดยมีการกําหนดนโยบาย แนวทางปฏบิตัแิละ

กระบวนการทํางานทีช่ัดเจน การมีสวนรวมและการ

สือ่สารขอมลูกบัทกุภาคสวน และมโีครงสรางรองรับ 

สําหรับยาชีววัตถุในการทบทวนทะเบียนจะ

ดาํเนินการทบทวนทัง้ดานประสิทธิผล ความปลอดภยั

และคุณภาพไปพรอมกันและผนวกแผนการจัดการ

ความเส่ียงไวดวย มกีารพัฒนาหลักเกณฑทัว่ไปและ

เกณฑเฉพาะในการประเมินคําขอข้ึนทะเบียนตํารับ

ยาชีววัตถุที่เปน biosimilars ดวย 

สวนท่ี 3. การนํารูปแบบการทบทวน
ทะเบียนตํารับยาไปสูการปฏิบัติ

เนือ่งจากการวิจยันีมุ้งเนนใหมกีารรับรองหรือ

นําผลงานในแตละขั้นตอนไปสูการปฏิบัติ จึงตองนํา

ขั้นตอนการปฏิบัติตามรูปแบบขางตนเสนอตอคณะ

กรรมการหรือองคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายเพื่อ

ใหการรบัรองและสามารถนาํผลงานในแตละขัน้ตอน

ไปสูการปฏิบัติ

การดาํเนนิงานท่ีสาํคัญท่ีไดดาํเนนิการไปแลว 

ไดแก การออกแบบกระบวนการใหโปรงใส ตรวจ

สอบได การจัดทําหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนและ

ทบทวนทะเบยีนควบคูกนัไป และการทบทวนทะเบยีน

ตํารับยาท้ังสองกรณศีึกษา คอื ยาเคมบีางรายการที่

เขาขายจะตองทบทวนใน 1 – 2 ป และยา epoetin 

รวมท้ัง การพัฒนาเกณฑการจัดทําเอกสารกํากับยา

สําหรับประชาชนและผูประกอบวิชาชีพ

ดงัน้ันสํานักยาจึงไดนาํเสนอผลการดําเนินการ

แต ละขั้นตอนต อคณะกรรมการยาและคณะ

อนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวของ และสงผลใหสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาไดออกประกาศในสวน

ทีเ่ก่ียวของ เพือ่รองรบักระบวนการดาํเนินการทบทวน

ทะเบียนตํารับยาใหถูกตอง โปรงใสดังนี้2

แผนภาพที ่2 แสดงระบบการขึน้ทะเบยีนยาในอนาคต และแนวทางในการทบทวนทะเบยีนยาชวีวตัถุแผนภาพที ่2 แสดงระบบการขึน้ทะเบยีนยาในอนาคต และแนวทางในการทบทวนทะเบยีนยาชวีวตัถุ

New Model of Approval Pathways for Thai FDA

Original products Generic products

Chemical Drugs

New Drugs

(Biotech)

Re-Evalution Model

Biotherapeutic

products ICH guidelines

adapted

evalution

SBP guidelines
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ACTD
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 (EU)
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เอกสารอางอิง 
1 ดูเพ่ิมเติมไดที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกยาท่ีจะทบทวนทะเบียนตํารับยา 

ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 
2 ดูรายละเอียดไดที่ http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_admin/admin.asp

4. การทบทวนยาท่ัวไปดานคุณภาพ ไดออก

คําส่ังกระทรวงใหผู ประกอบการเพิ่มขอกําหนด

มาตรฐานและวิธกีารทดสอบการละลายยาสําเร็จรูป

ที่อยูในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ และแกไขขอ

กาํหนดมาตรฐานและวิธวีเิคราะหยาสาํเรจ็รปูใหเปน

ไปตามตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศหรือที่เทียบเทา

5. ขอกําหนดของคณะกรรมการยาวาดวย

การมีสวนไดสวนเสียของคณะกรรมการฯ สําหรับ

ขอกาํหนดนีไ้ดผานการรบัรองจากคณะกรรมการยา

และไดนําไปปฏิบัติแลว

นอกจากน้ีสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาจะไดดาํเนนิการจดัทําแผนพฒันาระบบการควบคมุ

ยาและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับ

ระบบการทบทวนทะเบียนตํารับยาที่ไดพัฒนาขึ้น

ในการวิจัยนี้ โดยคาดหวังวาการพัฒนารูปแบบการ

ทบทวนทะเบยีนตาํรับยา จะเกดิประโยชนในองครวม 

โดยมีรูปแบบการทบทวนทะเบียนตํารับยาแผน

ปจจุบัน (Re – evaluation) ที่มีประสิทธิภาพ ระบบ

การทบทวนทะเบยีนตาํรบัยาทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืเปน

ปญหาสําคัญ เชน ยาท่ีมคีวามชัดเจนวาไมปลอดภยั

หรือไมมีประสิทธิผล ระบบการทบทวนซํ้าทะเบียน

ตํารับยาแบบตอเนื่อง (Periodic review) เชน ทุก 

5 ป จะมกีารดําเนนิการทบทวนใหมในประเดน็ตางๆ 

เชน อาการไมพึงประสงค การนําไปใชในทางท่ีผิด 

เปนตน

1. นโยบายการทบทวนทะเบียนตํารับยา 

2. แนวปฏิบัติการทบทวนทะเบียนยาแผน

ปจจุบันสําหรับมนุษย 

3. ประกาศรายการยาท่ีจะทบทวนตอสาธารณะ 

โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑการคัดเลือก รายการ

กลุมยาและรายการยาที่จะทบทวนทะเบียนตํารับยา

ภายในป 2556 



การจัดหายา
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การเขาถึงยาของประชาชน : 
ภารกิจสําคัญในการสรางหลักประกันสุขภาพ 

การจัดหายาเพื่อการเขาถึงของประชาชนตามสิทธิประโยชนที่ประกาศ

ไวเปนภารกิจที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ใหความ

สําคัญเปนอยางย่ิง ถือเปนหน่ึงภารกิจท่ีมุงหมายใหเกิดความเสมอภาคสําหรับ

ความเปนมนุษยที่มีศักดิ์ศรีที่เทาเทียมกันโดยจะตองมีการสรางสมดุลของงบ

ประมาณที่มีอยูใหเกิดการเขาถึงยาจําเปนโดยสามารถจัดหายาที่มีคุณภาพตอบ

สนองตอการประสิทธผิลของการรักษาพยาบาลผูปวยในระบบหลักประกันสขุภาพ 

นวัตกรรมการจัดหายา 
เพื่อการเขาถึงยาของประชาชน 
ประสิทธิภาพและการประหยัด
ของระบบหลักประกันสุขภาพ

ภญ.ปนัดดา ลี่สถาพรวงศา*

* ผูจัดการกองทุนยาสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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สถานการณปญหาการเขาถึงยา
ของคนไทยในระบบประกันสุขภาพ

ในระยะแรกกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนาจะมเีพยีงการจายคาใชจายในลักษณะเหมา

จายรายหัว คาใชจายดานยาที่ใหบริการผูปวยของ

หนวยบริการท้ังหมดรวมอยูในระบบการจายแบบ

เหมาจายรายหัว ดงัน้ันหากมีการจายยาท่ีมรีาคาแพง

จึงเปนภาระท่ีหนวยบริการเปนผูแบกรับไวทั้งหมด 

ซึง่อาจเปนสวนหนึง่ท่ีทาํใหเกิดปญหาการเขาไมถงึยา

ราคาแพง แมยาน้ันจะเปนรายการยาในบัญชียาหลกั

แหงชาติที่ สปสช.ประกาศเปนสิทธิประโยชนของ

ประชาชนภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

ก็ตาม เชน ยา IVIG เดิมเปนรายการยาในบัญชี

ยาหลกัแหงชาต ิบญัช ีง การสัง่ใชยาเพือ่รกัษาผูปวย

โรค Primary Immuno - deficiency : PID ซึง่ผูปวย

เหลานี้จําเปนตองไดรับยา IVIG ตลอดชีวิต ผูปวย

ตองเขารับการวินิจฉัยและการรักษาโดยแพทย

ผูเชีย่วชาญเฉพาะทางท่ีโรงพยาบาลระดบัตติภมูหิรอื

โรงพยาบาลที่เปนโรงเรียนแพทย คายา IVIG 

เปนภาระของหนวยบริการประจํา หากผูปวยมีหนวย

บริการประจํา เปนโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

จะตองสงตัวผูปวยไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีความ

พรอม และจะตองเปนผูรับภาระคายาที่โรงพยาบาล

ที่ใหการรักษาผูปวยเรียกเก็บ ทําใหอาจมีผลตอการ

ตดัสนิใจสงตวัผูปวยไปรบัการบรกิารได หรอืหากเปน

โรงพยาบาลท่ีใหการรักษาพยาบาลเปนหนวยบริการ

ประจําเอง คายา IVIG ที่แพทยสั่งใชใหกับผูปวยนี้

ยังคงเปนภาระคาใชจายที่สูง การพิจารณาสั่งใชยา

ใหผูปวยแตละรายอาจสรางความลําบากใจของแพทย

ทีท่าํการรักษาวาจะเปนการสรางภาระใหแกโรงพยาบาล

ของตน

เหมาจายรายหัว บริหารกองทุน
อยางไร ใหเกิดการเขาถึงยา

เพือ่เปนการลดภาระของหนวยบริการ สปสช.

ภายใตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ไดอนุมัติงบประมาณสําหรับการจัดหายาจําเปนเปน

การเฉพาะ การดาํเนินการเร่ิมจากการจัดทาํแนวทาง

การคัดเลอืกรายการยาจําเปนดังกลาว โดยมีเกณฑ

วาตองเปนยาทีต่อบสนองตอปญหาสขุภาพของคนไทย, 

ราคายาท่ีเหมาะสม แหลงท่ีจะสามารถจัดหายา, 

ผลการประเมินทางเศรษฐศาสตรพบวาเปนยาท่ีมี

ความคุมคาในการใช แลวนํามาจัดลําดับความสําคัญ

ของปญหา เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาใน

รายการยาดังกลาวตอไป ในปงบประมาณ 2554 มี

การจัดสรรวงเงินประมาณ 4.7 บาทตอประชากร 

หรือเปนเงินประมาณ 225.6 ลานบาท เพื่อดําเนิน

การจดัหายาจําเปนท่ีเปนปญหาในการเขาถึงของผูปวย

ในระบบหลักประกนัสขุภาพถวนหนา เชน การจดัหา

ยาบญัช ีจ. (2), ยาทีป่ระกาศใชสทิธติามสิทธบิตัรยา

โดยรัฐ Clopidogrel และยากําพรา

กาวที่หนึ่ง การประกาศใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตรยา เพิ่มการเขาถึงยา
ของผูเอดส จุดประเด็น 
สูการเขาถึงยาอ่ืนๆ 

สืบเน่ืองจากการประกาศนโยบายการเขาถึง

ยาตานไวรัสเอดสถวนหนา ตั้งแต 1 ตุลาคม 2546 

ภาระหลักจึงตกเปนหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข

และ สปสช.ที่จะทําใหประชาชนไทยทุกคนเขาถึงยา

ตานไวรัส แมรฐัจะมงีบประมาณดานการสาธารณสขุ

เพ่ิมข้ึน ซึ่งรวมถึง สปสช.ไดรับจัดสรรงบประมาณ

เพ่ิมข้ึนก็ตาม แตกย็งัไมสามารถจัดใหประชาชนไทย

เขาถึงยาในบัญชียาหลักแหงชาติและยาจําเปนอ่ืนๆ 

ไดทกุรายการ เนือ่งจากยาหลายรายการมีราคาสงูมาก 

ซึ่งสวนมากมักเปนรายการยาท่ีติดสิทธิบัตร ดังนั้น

การทีร่ฐัประกาศใชสทิธิตามสทิธิบตัร (Compulsory 

Licensing, CL) ที่เร่ิมจากการประกาศใชสิทธิใน

รายการยารักษาโรคเอดส เพียง 2 รายการ คือ ยา 

Efavirenz (EFV) และยาสูตรผสม Lopinavir + 

Ritronavir (LPV/RTV) ทาํให สปสช. มงีบประมาณ
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2551 – 2553 สปสช.สามารถประหยดังบประมาณ

ลงไดถึง 2,400 ลานบาท (ดูขอมูลในตารางที่ 1)

กาวที่สอง การบริหารจัดการยา
บัญชี จ (2) ประชาชนเขาถึง
ยาราคาแพงแตไมสรางภาระ
ดานการเงิน 

รายการยาในบัญชี จ (2) เปนอีกกลุมยาที่มี

ราคาแพงมาก หาก สปสช.ไมมีระบบชดเชยคาใช

จายยาเหลาน้ี ยอมมผีลตอการเขาถึงยาของประชาชน

ได ที่ผานมา สปสช. จัดหายาและจายชดเชยคืน

ในรปูของ “ยา” ไปใหหนวยบริการ พบวา ในชวงแรก 

ระบบติดตามการใชยาไดสรางภาระดานการจัดการ

ใหหนวยบริการ ผูปฏิบัติงานรวมถึงแพทยที่ตอง

มกีารกรอกขอมลูเอกสารตางๆ ใหเปนไปตามเงือ่นไข 

แต สปสช. ไดพยายามแกไขปญหาโดยไดพัฒนา

ระบบสารสนเทศใหงายและสะดวกตอหนวยบริการ

ยิง่ข้ึน ทาํใหเกิดการยอบรบัในการสรางความสะดวก

แกผูปฏิบัติงานขึ้นมาในระดับหนึ่ง 

ตารางที่ 1 แสดงมูลคาการประหยัดจากการประกาศใชสิทธิตามสิทธิบัตรยา 

ระหวางปงบประมาณ 2551-2553

รายการยา ราคายาตนแบบ ราคายา CL จํานวนยาที่จัดซื้อ มูลคาที่ประหยัดได

Efavirenz 200mg 2,224.75 646.79 17,417 28,471,221

Efavirenz 600mg 1,973.52 310.99 576,401 961,800,000

Lopinavir + Ritronavir 8,907.75 2,181.59 124,172 840,512,817

Clopidogrel 72.53 3.05 6,730,000 467,600,400

Docetaxel 20mg 7,811.00 557.22 3,200 23,212,096

Docetaxel 80mg  28,355.00 1,706.04  2,548 67,901,550

Letrozole  4,500.00 181.88 4,200 18,136,104

รวมมูลคาที่ประหยัดได 2,407,634,188

หมายเหตุ 1.ราคายาตนแบบเปนราคายาที่บริษัทยาเสนอตอสปสช. /หรือเปนราคายาในทองตลาด ณ เวลานั้นกอนการประกาศ CL
 2. ราคายา CL เปนราคายาที่ สปสช. จัดซื้อผานองคการเภสัชกรรม ณ 30 กันยายน 2553

CL

ARV

 Efavirenz 
 (200 mg, 600 mg)
 Lopinavir/Ritonavir 
 (200/50 mg)

 Docetaxel 
 Letrozole 
 Imatinib 
 Erlotinib

 Clopidogrel

รูปที่ 1 กลุมยาและรายการยาที่มีการประกาศใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตรยาจนถึงปจจุบัน

หมายเหตุ รายการยาที่ สปสช.ยังมิไดดําเนินการจัดหา คือ
 1) Imatinib เปนรายการยาที่ประกาศใชสิทธิตามสิทธิ

บัตรยาอยางมีเง่ือนไข บริษัทใหการสนับสนุนยาใหแก
ผูปวย UC ภายใตโครงการ GPAP

 2) Erlotinib อยูระหวางการหายาชือ่สามญัในตางประเทศ

ทีเ่พยีงพอท่ีจะทําใหเกดิการเขาถงึยาของผูปวยเอดส 

และยังมีงบประมาณเพียงพอที่นําไปใชประโยชน

จดัตัง้กองทนุเริม่ตนสาํหรับบรกิารผูปวยไตวายเรือ้รัง

ไดอีก นอกจากน้ียังมีการประกาศ CL กับยาอีก 

5 ตัวตามมา (รูปท่ี 1) สงผลใหในปงบประมาณ 
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นอกจากนี้ การที่ สปสช. จัดระบบการจาย

ชดเชยเปนยาใหแกหนวยบริการ (Drug reimbursement) 

ดังนั้นการจัดหายาโดยการรวมศูนยการจัดซื้อ “ยา” 

บวกกับการตอรองราคาท่ีมีประสิทธิภาพ ทําให 

สปสช. สามารถประหยัดงบประมาณไดอกีทางหนึง่ 

แนวทางการทํางานเพ่ือการตอรองราคาจําเปนตอง

อาศัยขอมูลที่เกี่ยวของจากภาคสวนตางๆ ทั้งจาก

ผูเชีย่วชาญ หนวยบริการ และภาคเอกชนทําใหการ

ตอรองเปนไปไดอยางมปีระสทิธิภาพ จากการทาํงาน

ดงักลาวทาํใหประชาชนสามารถเขาถงึยาบัญช ีจ.(2)

ไดดังในตารางที่ 2 

กาวที่สาม การพัฒนาระบบ
การกระจายวัคซีนผานระบบ 
VMI ระบบลูกโซความเย็น

ปงบประมาณ 2552 สปสช. สนับสนุน

งบประมาณใหแกกรมควบคมุโรคดาํเนินการโครงการ

นํารองในการจัดหาและกระจายวัคซีนสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค (EPI) ผานระบบ VMI (Vendor 

Managed Inventory) ขององคการเภสัชกรรม โดย

มวีตัถุประสงคทีส่าํคัญคือตองการพัฒนาระบบจัดสง 

กระจายวคัซนี การจดัการคลงัวคัซนีและระบบลกูโซ

ความเย็น (VMI & Cold chain management) ให

มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหนวยบริการท่ีเขารวมโครงการ

นํารองดังกลาวรวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด

วันที่ 12 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการหลัก

ประกันสุขภาพแหงชาติ มีมติเห็นชอบให สปสช. 

เปนผูรับผิดชอบการบริหารระบบการจัดหาและ

การกระจายวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI) 

ผานระบบ VMI ขององคการเภสัชกรรม ตั้งแต

ปงบประมาณ 2553 เปนตนไป และให สปสช. 

จํานวนผูปวยใหม
รวม

2552 2553 2554

Letrozole tab 0 1,572 2,307 3,879

Docetaxel inj 321 657 604 1,582

Immunoglobulin G 271 679 713 1,663

Botulinum toxin
type A 102 313 578 993

Leuprorelin inj 146 145 251 542

Liposomal 
amphothericin B 5 68 99 172

Verteporfin inj 0 9 23 32

รวม 845 3,443 4,575 8,863
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ตารางที่ 2 จํานวนผูปวยเขาถึงยา แยกตามรายการ ณ 8 สิงหาคม 2554



รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 255436

ประสานงานกับกรมควบคุมโรคในการกําหนดหลัก

เกณฑ พัฒนาศักยภาพดานวิชาการ และการกํากับ

ติดตามประเมินผลการใหบริการวัคซีนสรางเสริม

ภมูคิุมกนัโรคข้ันพืน้ฐาน สงผลใหเกดิการปรับเปล่ียน

ระบบการบริหารจัดการวัคซีนพรอมกันทั่วประเทศ 

โดยมอบหมายใหเภสชักรในหนวยบริการระดับ CUP 

เปนผูรับผิดชอบทําหนาท่ีดูแลการบริหารคลังวัคซีน 

และกํากบัคณุภาพหวงโซความเยน็ในการจดัเก็บและ

กระจายวัคซีนสูหนวยบริการระดบัปฐมภมู ิชวยสราง

ระบบการประกันคุณภาพวัคซีน และการติดตาม

ความปลอดภัยจากการใชวคัซีนใหประชาชนในระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนาสอดคลองกับบทบาท

หนาที่มาตรฐานแหงวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากนี้ 

สปสช.ไดจัดหาอุปกรณในการเก็บรักษาและใชใน

การขนสง นอกจากนั้นยังกําหนดใหมีการติดตาม

อุณหภูมิของลูกโซความเย็นตั้งแตการรับวัคซีนจาก

โรงพยาบาล) ไปยังหนวยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) 

โดยใชอุปกรณ data logger ครอบคลุมทั่วประเทศ 

(รูปที่ 2)

กาวที่สี่ การจัดหายากําพรา1 
นวัตกรรมใหมในการเขาถึงยา

19 เมษายน 2553 คณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ มีมติให สปสช.ดําเนินการแกไข

ปญหายากาํพรากลุม Antidotes จาํนวน 6 รายการ2 

วงเงิน 5 ลานบาท สําหรับการจัดหา การสํารองยา 

การพัฒนาระบบและเปนทุนหมุนเวียน และให

หนวยบริการเบิกจาย/จัดซื้อ โดยตอมาป 2554 

ไดอนุมตังิบอีก 20 ลานบาท จดัหายาเพ่ิมอีกจํานวน 

4 รายการ3  

ในขัน้ตอนการพจิารณาวาจะคัดเลอืกยาตวัใด

มาดําเนินการแกปญหา และจดัลําดับความสําคัญน้ัน 

สปสช. ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ ภายใต

รูปที่ 2 แสดงการเก็บรักษาวัคซีนและการควบคุมอุณหภูมิโดย Data logger

การจัดเก็บวัคซีนที่ปรับปรุงใหม

1. วางวัคซีนในตระกราโปรง เพื่อใหอากาศถายเท

2. ติดปายชื่อเพื่อปองกันการหยิบผิด

วาง Data Logger ในวัคซีน

ที่ไวตอความเย็น DTP-HB

1 นิยาม : ยาที่มีความจําเปนตองใชเพื่อวินิจฉัย บรรเทา บําบัด ปองกัน หรือรักษาโรคที่พบไดนอย หรือโรคที่เปนอันตรายรายแรง หรือ
โรคที่กอใหเกิดความทุพพลภาพอยางตอเนื่อง หรือยาที่อัตราการใชตํ่าโดยไมมียาอื่นมาใชทดแทนได และมีปญหาการขาดแคลน 

2 Dimercaprol inj. (BAL), Sodium nitrite inj., Sodium thiosulfate inj., Methylene blue inj., Glucagon inj., Succimer cap (DMSA) 
3 Botulinum antitoxin, Diphtheria antitoxin, Digoxin-specific antibody fragment inj., Calcium disodium edetate
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อนุกรรมการคดัเลือกยาและเวชภัณฑทีจ่าํเปนและมี

ปญหาในการเขาถึง เปนคณะทํางานทําหนาท่ีคดัเลือก

รายการยากําพราเสนอตอคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือ

พจิารณาและดาํเนินการขออนุมตัจิากคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติตอไป การดําเนินการ

แกไขปญหายากําพราของ สปสช. คร้ังน้ี นับวา

เปนการเปดกรอบแนวคิดใหมๆ ในการดําเนินการ

สิทธิประโยชนดานยาท่ีเพ่ิมขึ้น โดยเริ่มท่ีการแกไข

ปญหายากาํพรากลุมยาตานพษิ (Antidote) เงือ่นไข

การใหบริการอนุญาตใหใชกับผูปวยทุกสิทธิที่เขารับ

บริการท่ีหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ โดยสปสช. รับผิดชอบคาใชจายเฉพาะ

ผูปวย บตัรทอง สวนผูปวยสทิธิการรกัษาอืน่ สปสช.

จะดําเนินรวบรวมการหักคายาทางบัญชีกับหนวย

บริการภายหลัง ซึง่สรุปเปนกรอบแนวคดิการบรหิาร

จัดการ แสดงไวดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการยา Antidote โดย สปสช.

 
 

ดวยแนวคิดของการจัดการกลุมยาตานพิษ

ที่ตองบริหารจัดการใหผูปวยเขาถึงยาไดเร็วที่สุด จึง

มกีารนํานวตักรรมดานสารสนเทศเขามาชวยเพ่ือการ

สบืคนหาแหลงสาํรองยากาํพรา ซึง่กระบวนการทีว่าง

แนวทางไวนี ้ตองการความรวมมอืจากหลายฝายรวมกนั 

ไดแก หนวยบริการขนาดใหญระดับ รพศ/รพท. ที่

เขารวมโครงการ ใหความรวมมือแจงช่ือผูทีร่บัผิดชอบ 

และเบอรโทรศัพทตดิตอ โดยแสดงขอมลูไวในเวบไซต

ใหหนวยบริการอ่ืนที่ประสงคใชยา สามารถสืบคน

แหลงสํารองยาที่ใกลที่สุด และทําการติดตอขอเบิก

ยาไดตลอดเวลา รวมทัง้สามารถแสดงขอมลูเปนยอด

คงเหลือจริง ณ ปจจุบัน (Real time) จึงตองอาศัย

ความรวมมอืจากหนวยบรกิารทีม่กีารเบิก - จาย ตองรบี

ลงขอมลู เพือ่ใหยอดคงเหลอืทีแ่สดงเปนปจจบุนั และ

มีการจัดสงยาไปชดเชยทันที สามารถสืบคนไดจาก

หนาเว็บไซตของ สปสช. http://drug.nhso.go.th/
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Antidotes/ โดยมนีวัตกรรมการบรหิารจดัการใหระบบ

สามารถแสดงการกระจายของยากาํพราชนดิตางๆ ได 

ดังแสดงในรูปที่ 4

สปสช.ไดจดังบประมาณสนับสนนุคาขนสงยา 

(ไมวาจะไปรับยาเอง หรือใหแหลงสํารองยาเปนผูจดั

สงให) และคาตอบแทนในการบริการ การกรอกขอมูล

ใหกบัหนวยบรกิารทีเ่ปนแหลงสํารองยา ทัง้น้ี สปสช.

ไดจัดทําขอบันทึกตกลงรวมกับ สมาคมพิษวิทยา

คลินิก ในการจัดอบรมวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

หนวยบริการ ทั้งท่ีเปนหนวยสํารองยาและไมเปน

หนวยสํารองยาท่ัวประเทศ โดยมีกลุมเปาหมายคือ

แพทยและเภสัชกรผูรับผิดชอบโครงการยากําพรา 

เพ่ือใหหนวยบรกิารเหลาน้ีสามารถนาํยาตานพษิท่ีมี

อยูมาใชกับผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สูงสุด สามารถชวยเหลือชีวิตผู ปวยไดทันเวลา 

นอกจากนี้แพทย ผู  เชี่ยวชาญที่ศูนย พิษวิทยา

โรงพยาบาลรามาธบิดี และศนูยพษิวิทยาโรงพยาบาล

ศริริาช จะเปนผูใหคาํปรึกษากรณีทีห่นวยบริการตางๆ 

ติดตอเขามา เปนแหลงสํารองยาตานพิษ รวมถึง

การติดตามประเมินผูปวยที่ไดรับสารพิษ และไดรับ

การส่ังใชยาในโครงการ นอกจากยากําพราที่เปน

กลุมยาตานพิษ ยังมียากําพราหมวดอื่นๆ ที่รอการ

แกไขปญหา ชวงเดือนพฤษภาคม 2554 ที่ผานมา 

สปสช. ไดรับการประสานงานจากกระทรวงการ

ตางประเทศแจงวาประเทศสหภาพพมาขอความ

อนุเคราะหใหชวยดําเนินการจัดสงยา Diphtheria 

antitoxin จํานวน 100 vials สงไปยังประเทศพมา

โดยดวน และตอมามีการประสานผานศูนยพษิวทิยา 

โรงพยาบาลรามาธบิด ีโดยสาธารณรัฐจนี (ไตหวนั) 

เสนอความตองการยาตานพิษ Methyline blue Inj. 

ที่ สปสช.จัดหาสํารองไว ซึ่งตรงกับแนวทางที่ได

กาํหนดเปนแผนยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการแกไข

ปญหายากําพราใหมกีารขยายความรวมมือการดาํเนิน

การแกไขปญหายากําพราระดับภูมิภาคตอไป 
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Single window
ระบบแจงเตือนภัย ฐานขอมูล
ความปลอดภัยผลิตภัณฑ (ดานยา)

ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร และ ภก.เสนีย พลราช∗

ขอมูลยา ความจําเปนที่ตองมี : เพื่อลดความเส่ียง
ผูปวย และชี้นําการพัฒนาระบบยา

เหตุการณดังตอไปนี้ เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาแลว 

“ยาฉีดติดฉลากยาผิดทําใหผู ป วยในหองผาตัดเสียชีวิตติดตอกัน

หลายรายจนผิดสังเกตและเมื่อสงยาท่ีตองสงสัยตรวจสอบทางหองปฏิบัติการ

ก็พบความจริงวาตัวยาสําคัญไมใชตัวยาตามท่ีระบุบนฉลาก ยาเดียวกันน้ี

ถูกจําหนายไปยังโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ”

“ยาละลายล่ิมเลือดบางรุนการผลติของบางบริษทั หองปฏิบตักิารตรวจพบ

วามีคุณภาพผิดมาตรฐาน อาจทาํใหขนาดยาทีผู่ปวยไดรบั เปนอันตรายถงึชีวติ

ตอผูปวย และเชนเดียวกัน ยาดังกลาวก็มีใชในสถานพยาบาลตางๆ ทั้งรัฐและ

เอกชนทั่วประเทศ” 

∗ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 (อุบลราชธานี)
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“ชดุทดสอบเชือ้เอชไอว ีทีห่วัคะแนนนกัการเมอืง

นาํเขาจําหนายในประเทศไทย ใหผลการตรวจทีเ่รียก

วา “ลบลวง” (False Negative) หนวยงานสาธารณสขุ

ไดซื้อไปใชในการตรวจคัดกรองเลือดที่มีผู บริจาค

ใหแกกาชาดจังหวัดตางๆ กอนนําสงไปเก็บในคลัง

เก็บเลือด (Blood Bank) ของโรงพยาบาลตางๆ ก็

อาจเปนไปไดวา เลือดที่มีเช้ือเอชไอวี แตเม่ือใชชุด

ทดสอบนี้ จะแสดงผลการตรวจเปน “ลบ” ซึ่งแปล

ผลวา ไมมเีช้ือเอชไอว ีและหากถกูมาใช ใหเลือดแก

ผู ปวยผาตัด ผู ปวยรายนั้นก็อาจตองกลายเปน

ผูติดเชื้อเอชไอวี” 

“หองปฏิบัติการ พบวายา Ibuprofen ชนิด

เม็ดเคลอืบนํา้ตาล (Sugar Coated) จะผิดมาตรฐาน

การละลายตัวยาสาํคญัอยูเสมอ เพราะยาท่ีมอีายหุลงั

การผลติ 8 - 9 เดือนแลว นํา้ตาลท่ีใชเคลือบเมด็ยา

จะรัดไมใหตัวยาสําคัญมีการละลายไดโดยงาย ชุด

ขอมูลที่มีอยางเพียงพอ นําไปสูการปรับปรุงบัญชียา

หลักแหงชาติ โดยกําหนดใหยานี้ เฉพาะชนิดเม็ด

เคลือบฟลม (Film Coated) เทาน้ัน ไดรบัการบรรจุ

เปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ และสํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา ไดเชิญผูผลิตมาหารือเพื่อ

พัฒนาไปสูการผลิตยาที่ไดมาตรฐานตอไป”

“หองปฏิบัติการ ตรวจสอบยาลดความดัน

โลหิต Lisinopril tablet ของบริษัทผูผลิตภายใน

ประเทศ จาํนวนไมนอยกวา 12 รุนการผลติมีคณุภาพ

ไดมาตรฐาน แตราคาถกูวายาทีน่าํเขาจากตางประเทศ 

6 เทา หากสถานพยาบาลตางๆ ไดรบัรูชดุขอมลูและ

ขอสรปุ กจ็ะมคีวามมัน่ใจในคุณภาพยาทีผ่ลติภายใน

ประเทศ และเลือกใชยาของผูผลิตภายในประเทศ 

ทัง้ประหยดังบประมาณและไดอดุหนนุอตุสาหกรรม

ยาภายในประเทศในเวลาเดียวกันดวย”

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา หากหอง

ปฏิบัติการไดคนพบความรู ความจริง ทั้งเรื่องที่ตอง

แจงเตือนภัยใหโรงพยาบาลทุกแหงทราบความจริง

พรอมทั้งตรวจสอบและยุติการใชโดยดวน เพื่อลด

ความเส่ียงตอผูปวยอยางทันทวงที หรือเรื่องที่เปน

ประโยชนซึ่งสามารถนําไปสูการพัฒนาระบบยา

ทัง้ในระดบันโยบาย การกาํหนดมาตรฐานผลติภณัฑ 

หรือใชดําเนินงานไดอยางเหมาะสม เชน สามารถ

จดัหายาท่ีคณุภาพดดีวยความม่ันใจและราคาเหมาะ

สม ทําใหเกิดความประหยัด เปนตน นอกจากนี้ 

ยงัสงผลตอการสงเสริมพฒันาอุตสาหกรรมยาภายใน

ประเทศใหมีความเขมแข็ง มีศักยภาพและความ

สามารถในการแขงขันที่สูงขึ้นนั้น 

ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดผลลัพธอันพึงประสงค

ขางตน นวัตกรรมในการออกแบบและจัดระเบียบ

การดําเนินงานในเร่ืองดังกลาวจึงมีความจําเปนและ

สาํคญัอยางยิง่ยวดท่ีไมอาจละเลยไดอกีตอไป จงึเปน

ที่มาของเรื่องนี้ที่ใหชื่อวา “Single Window” โดย

หลักพ้ืนฐานทีส่าํคัญคือ การคนพบความรู ความจรงิ

ที่ตรงประเด็น การวิเคราะห สังเคราะหและแพร

กระจายชดุขอมูลความรู แกหนวยงานทีเ่ก่ียวของได

อยางรวดเร็ว ทันการ ตลอดจนหนวยงานตางๆ 

ไดใชขอมูล ความรูไปดําเนินการอยางมีระบบ มี

แบบแผนมาตรฐานทีด่ ีมปีระสทิธิภาพ และประสทิธิผล

กวาจะมาเปน Single Window
ในอดีตจนถึงปจจุบนั การเฝาระวังคุณภาพยา

ภายในประเทศ มีการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง 

มีผูเกี่ยวของหลักคือ หนวยงานบังคับใชกฎหมาย 

(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด) สถานบริการสาธารณสุข 

(โรงพยาบาล) และหนวยตรวจวิเคราะห (กรม

วทิยาศาสตรการแพทย ศนูยวทิยาศาสตรการแพทย) 

กิจกรรมท่ีทํารวมกัน คือ การทําความตกลงเลือก

ตัวอยางยาท่ีจะสงตรวจเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน

การตรวจวิเคราะห ลดความซํ้าซอนในการสงตรวจ

และเกิดประโยชนในการเฝาระวังปญหาท่ีมีความ

สาํคญัสงู หลงัจากน้ันสถานบรกิารสาธารณสขุจนได

สงตัวอยางมาใหหนวยตรวจวิเคราะห ทําการตรวจ

วเิคราะหแลวรายงานผลใหผูสงตวัอยาง กถ็อืวาเสรจ็

สิ้นกระบวนงาน 
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ตอมา กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดนาํขอมูล

ผลการตรวจวเิคราะหคณุภาพยา มาจาํแนก วเิคราะห 

และนํารายช่ือยาของผูผลิตยาที่ไดมาตรฐานตาม

เกณฑทีไ่ดกาํหนดไว คอื ไมนอยกวา 3 รุนการผลิต 

ตีพิมพในหนังสือเรียกชื่อวา Green Book เผยแพร

แกหนวยงานตางๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการ

คัดเลือกยาของโรงพยาบาล สวนขอมูลยาที่ตรวจ

พบวาไมไดมาตรฐานก็มีการประสานกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาตามระบบราชการปกติ 

โดยหลักเปนการสื่อสารผาน เอกสารราชการ แมมี

การพัฒนามาโดยลําดับ แตขอเท็จจริงท่ีไมอาจปฏเิสธ

ได คอื การดาํเนนิงานโดยรวมยงัลาชา ไมทนัการณ 

การตรวจสอบเฝาระวังยังไมครอบคลุมกลุ ม

เปาหมายผลิตภณัฑทีม่คีวามเสีย่งสงูทีส่มควรไดรบั

การตรวจสอบ การเผยแพรชดุขอมูลความรูเพ่ือนํา

ไปใชประโยชนตอของกลุมเปาหมายหนวยงาน

ที่เก่ียวของยังไมทั่วถึง และยังพบอีกวาหนวยงาน

ตางๆ ก็มีแนวปฏิบัติในการใชประโยชนจาก

ชุดขอมูลและความรู ที่ขาดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลแตกตางกัน 

“Single Window” จงึเปนการออกแบบและ

จดัระเบียบการดําเนนิงานใหม พฒันาระบบงานสวน

ทีเ่ก่ียวของกับการตรวจสอบเฝาระวังปญหาคุณภาพ

ผลิตภัณฑยาในการคุมครองผู บริโภคที่สามารถ

ขจัดปญหาความลาชา ไมทันการณ ไมครอบคลุม 

ไมทั่วถึง ไมสามารถเขาถึงชุดขอมูลและความรูได 

ศนูยวทิยาศาสตรการแพทยที ่7 อบุลราชธานี 

ไดปฏิบัติการ ศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบงาน 

“Single Window” โดยคํานึงถึงความตองการ

ใชประโยชนของผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) 

เปนหลัก และเพื่อให “Single Window” สามารถ

ตอบสนองตอความตองการผูเก่ียวของไดอยางครบ

ถวน ขั้นตอนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของใน

การวพิากษ ใหขอคดิเหน็และเสนอแนะตอ “Single 

Window” จงึเปนข้ันตอนสําคัญของการพัฒนา ทัง้น้ี 

ทีมงานเจาหนาที่ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ที่ 7 อุบลราชธานี เปนผูรับผิดชอบหลัก เนื่องจาก

เปนผูรเิริม่ในการศึกษา วเิคราะห ออกแบบระบบงาน

และวางแผนการดําเนนิงาน ตลอดจนใชงบประมาณ

ของศูนยฯ เองในการดําเนินงาน ทั้งนี้ ภายใตความ

เห็นชอบของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
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ตอมา แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเล็ง

เห็นถึงคุณประโยชนของ “Single Window” ซึง่จะ

พัฒนาไปสูเร่ืองอาหาร เครื่องสําอาง และอ่ืนๆ ที่

เกีย่วกับสขุภาพในอนาคตอันใกล จงึไดเขามาใหการ

สนับสนุนดานทุนดําเนินงาน โดยเฉพาะการประชุม

ฝกอบรมเภสัชกรท่ัวประเทศทั้ง 75 จังหวัด ใหมี

ความรู ความเขาใจและสามารถใชงาน “Single 

Window” ไดอยางเหมาะสม, สนับสนุนครุภัณฑ

อุปกรณดานสารสนเทศและงบดําเนินการที่จําเปน

ตางๆ ซึง่ไมสามารถดาํเนนิการไดอยางมปีระสทิธภิาพ

ในระบบราชการ

Single window 
กับการประกันคุณภาพยา 

“เหน็เหมอืนกัน พรอมกัน เขาใจตรงกัน ปฏิบตัิ

ตามบทบาทหนาทีต่ามทีต่กลงรวมกนั” เปนคําจาํกดั

ความท่ีนาจะส่ือความหมายไดดแีละตรงของ “Single 

Window” กลุมผูรวมออกแบบระบบนี้ มีความ

ตระหนักรวมกันวา คุณภาพยาของประเทศ ตองมี

การเฝาระวงั ตรวจสอบและพฒันาเพือ่เปนหลักประกนั

วา ยาทีอ่ยูในระบบบริการสขุภาพ มคีณุภาพ มคีวาม

ปลอดภัยและคุมคา

“Single Window” จึงเปนการเปลี่ยนแปลง

ระบบเฝาระวังคุณภาพดานยาของประเทศ โดยใช

เทคโนโลยสีารสนเทศเปนเคร่ืองมอื ภายใตกระบวนการ

ทํางานท่ีมีสวนรวมและบูรณาการทุกภาคสวนท่ี

เกี่ยวของกับคุณภาพยาในระบบสุขภาพ โดยมีการ

วางแผนการดาํเนินงานรวมกัน ตัง้แตการพฒันาหลกั

เกณฑทางวิชาการท่ีใชในการคัดเลือกยาท่ีจะเขาสู

ระบบตรวจสอบเฝาระวงั เกณฑการสงตัวอยาง ระยะ

เวลาที่วิเคราะหแลวเสร็จ การนําผลการวิเคราะหไป

ใชใหเกิดประโยชนสงูสุดและการกาํหนดบทบาทและ

หนาที่ของแตละองคกรอยางชัดเจน

โรงพยาบาลทุกระดบั สาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา สาํนักงานสาธารณสขุจังหวดั จะไดรบั

แจงเรื่องเตือนภัยเมื่อหองปฏิบัติการตรวจพบปญหา

อยางทันทีพรอมกันทั้งประเทศ ไดรับความรูหรือ

คําแนะนําในการดําเนินงานภายใตหลักฐานทาง

วิทยาศาสตรที่สามารถตรวจสอบได มีมาตรฐาน

เดียวกัน เพื่อการบริหารจัดการในอํานาจหนาที่ของ

หนวยงานตนเอง นอกจากน้ียังสามารถสืบคนขอมูล

คุณภาพยาตางๆ จากฐานขอมูลคุณภาพยา เพื่อ

นําไปใชประโยชนไดตามบทบาทหนาท่ีของแตละ

หนวยงานได 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่นี้หมายถึง 

สํานักยาและวัตถุเสพติดและศูนยวิทยาศาสตรการ

แพทย ทั้ง 14 แหงทั่วประเทศ จะเปนผูนําขอมูลผล

การตรวจคุณภาพยาทุกตัวอยางที่ไดตรวจสอบแจง

ในระบบ “Single Window” ทันที ซึ่งหนวยงาน

ตางๆ จะเห็นไดในเวลาเดียวกัน ไมวาจะเปนผูสง

ตัวอยางหรือไมก็ตาม นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร

การแพทยยังมีหนาท่ี ประมวล วิเคราะหชุดขอมูล

ผลการตรวจวเิคราะหคณุภาพยา เพ่ือสังเคราะหเปน

ขอมูล ความรูทั้งการแจงเตือนยาที่มีปญหาคุณภาพ 

และการจัดทาํคาํแนะนําทีเ่ปนประโยชนตอหนวยงาน

ตางๆ เพื่อดําเนินการใหเปนประโยชนตอประชาชน 

ภายใตแนวคิดดังแผนภูมิตอไปนี้ 

Single window จึงเปนการการยกระดับ

การเฝาระวังคุณภาพยาใหเปน National program 

เนนการมีสวนรวมขององคกรภาคีหลักเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทน

ระบบ Paper work แบบเดิม เพ่ือความรวดเรว็ ทนั

การณ เปดเผย โปรงใส เปนชองทางการติดตอ

สือ่สารเร่ืองคุณภาพยาท่ีมปีระสิทธิภาพ ขอมูลยาใดๆ 

ทั้งที่มีปญหาคุณภาพหรือยาใดๆ ที่มีคุณภาพดีอยาง

สมํ่าเสมอก็ตาม ผูเกี่ยวของทั้งหมดจะทราบในเวลา

เดียวกัน จะไมเกิดเหตุการณ 1) ยาที่ตกมาตรฐาน

จากโรงพยาบาลหน่ึงถกูนาํไปขายตอหรือเปนของแถม
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ใหโรงพยาบาลอื่น แตถูกจัดการอยางเหมาะสมเพื่อ

คุมครองผูบรโิภค (ผูปวย), 2) ขอมลูสามารถใชเปน

ประโยชนประกอบการตัดสินใจจัดซื้อจัดหายาท่ีมี

คุณภาพอยางม่ันใจเพ่ือบริการตอประชาชน และ 

3) ใชประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต

ยาภายในประเทศใหมีขีดความสามารถในการผลิต

ยาที่มีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ

ความสําเร็จของ 
Single Window 
และความทาทายท่ีรออยู

ปจจุบัน หนวยงานเปาหมายของรัฐในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข กวา 1,000 แหง ที่มีสิทธิ

เขาถึงและใชประโยชนจากระบบ “Single Window” 

ไดลงทะเบยีนเปนสมาชิกเกอืบครบถวนแลว ในอนาคต

จะขยายไปยังสวนราชการอื่นๆ เชน โรงพยาบาล

ในสังกัดมหาวิทยาลัย กระทรวง ทบวง กรมอ่ืนๆ 

ตลอดจนกรุงเทพมหานคร

สวนการนาํขอมลู ความรูไปดาํเนนิการใหเกดิ

ประโยชนตอประชาชน (Best Practice ในรูปแบบ

ตางๆ) อยูระหวางการติดตาม ประมวล รวบรวม

สังเคราะหเปนชุดความรูที่จะไดนํามาถายทอด 

เผยแพร เรียนรูซึ่งกันและกันในระหวางหนวยงาน

สมาชิกกวา 1,000 แหง เพื่อการพัฒนาตอยอด

ตอไปในอนาคต

นอกจากนี้ ระบบ “Single Window” ได

พัฒนาเร่ืองเคร่ืองสําอางเสร็จเรียบรอยแลว คาดวา

จะสามารถเปดใชงานไดเต็มรูปแบบเชนเดียวกับยา 

ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 นี้ และเรื่อง

อาหารก็อยูระหวางการพัฒนา (ดไูดที ่http://www.

tumdee.org)

การขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงยอมมอีปุสรรค

เปนเรือ่งปกติ สวนใหญผูทีเ่กีย่วของจะมีคาํถามตางๆ 

มากมายท้ังในเชงิวิตกกังวลตอผลกระทบตางๆ ทีจ่ะ

เกดิขึน้ ทัง้ในเชงิไมมัน่ใจวาจะเปนประโยชน จะประสบ

ผลสําเร็จตามที่คาดหวังไวหรือไม การเตรียมคํา

อธบิายตางๆ ทีส่ามารถอธิบายไดอยางสมเหตสุมผล

จนผูเกีย่วของส้ินขอสงสยั จงึเปนเร่ืองสําคญัของผูรบั

ผิดชอบที่ตองคาดหมาย คาดการณและเตรียมการ

ไวลวงหนา หัวใจ คือ “การสรางความเขาใจ” ให

คลายความวิตกกังวล ขอสงสัยตางๆ 

ประการสําคัญตอมาที่จะขอสรุปโดยสังเขป 

คือ การทําใหเห็นประโยชนที่ทุกฝายจะไดรับ โดย

เฉพาะประโยชนตอสงัคมประชาชนและประเทศชาติ 

โดยเนนการแสดงหลกัฐานเชิงประจกัษของประโยชน

ที่เกิดตอประเทศชาติ จากการถอด Best practice 

ที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลจาก Single Window 

การสรางเขาใจและความรูสึกเปนเจาของ 

(Sense of Ownership) การมกีลัยาณมติรทีใ่หการ

สนับสนุนอยางตอเนื่องทั้งในเวทีตางๆ ทั้งความคิด

เห็น กําลังใจ ทรัพยากรที่แบงปนให การมีสวนรวม

ของภาคผีูมสีวนเก่ียวของ ผูมสีวนไดสวนเสียตัง้แต

เร่ิมตน และประการสําคัญท่ีสุด คือ ความมุงม่ัน 

อดทนตอปญหาและอุปสรรค โดยมีสติ ใชปญญา 

ทาํเต็มความสามารถ ดวยความสามคัคีของทมีงาน  
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การบริหารโลจิสติกสมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการองคกร เนื่องจาก

สามารถชวยลดตนทุนตางๆ ของหนวยงาน ทั้งตนทุนทางตรงและตนทุน

ทางออม อุตสาหกรรมหลายประเภท เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม

รถยนต ไดนําระบบน้ีเขามาใชบริหารจัดการองคกร เพ่ือลดตนทุนท่ีเกิดข้ึนและ

ตอบสนองความตองการของผูบรโิภค และนอกจากนีย้งัชวยใหการบริหารจดัการ

องคกรงายและมีประสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน ไมวาจะเปนการส่ังซ้ือสินคา การบริหาร

คลัง หรือ บุคลากรในองคกร การบริหารจัดการโลจิสติกสไมใชเพียงแคการ

จดัการขนสงเทาน้ัน แตยงัรวมถึงการบริหารจดัการกิจกรรมสนบัสนุนอ่ืนๆ ดวย 

เชน การจัดซื้อ การบริหารสินคาคงคลัง เปนตน การบริหารสินคาคงคลัง มี

วตัถปุระสงคเพือ่ตองการใหคาใชจายในระบบสนิคาคงคลงัรวมทัง้หมดมคีาเฉลีย่

ตํ่าสุด 

VMI : นวัตกรรม
การพัฒนาการบริหารคลังยา

รศ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ*

* คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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การบริหารสินคาคงคลังในโรงพยาบาลจะ

ประกอบดวย 5 ขัน้ตอน คอื 1) ซือ้ยา 2) ตรวจรับยา 

3) จัดเก็บยา 4) จัดสงยา (กระจายยาจากคลังไป

ยังหองตางๆ) และ 5) จัดทํารายงาน ทุกๆ ขั้นตอน

มคีวามสาํคัญตอประสทิธิภาพการบรหิารจัดการของ

โรงพยาบาล ผูสัง่ซือ้ยาสวนใหญจะประมวลจาํนวนที่

สัง่ตามอตัราการเบิกของหนวยจายยอยไมไดประมวล

จากอตัราการใชจรงิของผูปวย จงึทาํใหการประมาณ

เกิดความคลาดเคลื่อน เกิดปญหายาขาดสต็อก ยา

หมดอายุหรือเสียหายเพราะไมไดถูกเบิก เสียพื้นที่

และคาใชจายในการจดัเกบ็ ทายสดุมีการสงคืนยาให

กับบริษัทผูผลิตยารับภาระตอไป ฝายบริษัทผูผลิต

ยาเองจะผลติตามคาํสัง่ซือ้ หากมกีารพยากรณคาํสัง่

ซือ้ยาคลาดเคลือ่น จะทําใหสนิคาคางอยูทีค่ลังสินคา

ของผูผลิตหรือสินคาขาด 

ดังน้ัน การท่ีคลังยาของโรงพยาบาล และ

ผูผลติยาเองตางฝายตางแยกกันทาํงาน กจ็ะทําใหยา

ถูกผลิตออกมาโดยไมสนองตรงตามความตองการ

ของผูที่ตองการใชยา และจะทําใหเสียคาใชจายใน

การดําเนินงาน ระบบปจจุบันจึงประสบปญหาตางๆ 

เชน การผลิตสินคา การตอบสนองความตองการของ

ลูกคา การจัดสง การเติมเต็มของสินคา เปนตน 

เหลาน้ีลวนสงผลใหตนทุนการผลิตยาและตนทุนราคา

ที่ขายในโรงพยาบาลสูงขึ้นโดยไมจําเปน 

ระบบการบริหารสินคาคงคลัง
โดยผูขาย (Vendor Managed 
Inventory, VMI) 

ระบบการบริหารสินคาคงคลังโดยผู ขาย 

(Vendor Managed Inventory, VMI) เปนการ

พัฒนาระบบการบริหารโซอุปทาน : SCM (Supply 

Chain Management) ทีใ่ชประโยชนจากการส่ือสาร 

แนวคิดของ VMI คือ ใหผูจัดจําหนาย (Supplier) 

หรือผูขาย (Vendor) เปนผูบริหารสินคาคงคลังแทน

ลกูคา มหีนาท่ีรบัผิดชอบในการเติมสินคาใหกบัลูกคา 

และนําสินคามาสงทันตามทีต่กลงกนั ระบบ VMI นัน้

ยังมีชื่อที่เรียกแตกตางกันออกไป ไดแก การบริหาร

สนิคาคงคลังโดยผูผลติ (Supplier Managed Inven-

tory : SMI) การชวยการจัดการสินคาคงคลังโดย

ผูผลติ (Supplier Assisted Inventory Management 

: SAIM) การจัดการสินคาคงคลังท่ีหางไกล (Remote 

Inventory Management : RIM) ผูขายตองแจง

ผูซื้อใหทราบเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ (Reorder point) และ

ชวยดูแลปรมิาณสินคาคงคลงัใหเหมาะสม หากมยีา

ทีไ่มมกีารเคล่ือนไหวในคลังเปนระยะเวลานาน จะแจง

ใหผูซื้อทราบและทําการเปลี่ยนคืนสินคาใหในมูลคา

ที่เทากัน จึงจัดเปนนวัตกรรมการพัฒนาการบริหาร

คลังยา ทีจ่ะชวยลดภาระงานและภาระคาใชจายของ

โรงพยาบาลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินคา

คงคลังซึ่งไมไดหมายความเฉพาะยา แตรวมวัสดุ

การแพทยอื่นๆ ดวย

ในระบบ VMI ผูผลิตหรือผูขายจะสามารถ

เห็นยอดการเคลือ่นไหวของสนิคาหรอืยา และตดัสนิ

ใจวาเม่ือไหรทีจ่ะเร่ิมกระบวนการเติมเต็มสนิคา โดย

ผูขายจะมีขอมูลระดับ max – min และยอดสินคา

คงคลังของผูซื้อ อํานาจในการเติมเต็มสินคาจะถูก

โอนไปยงัผูขายวาจะสงสินคาเมือ่ใดและจาํนวนเทาไหร 

หรืออาจกลาวไดวา Vendor Managed Inventory 

เปนระบบท่ีตอบสนองการเติมเต็มสินคา (Order 

Fulfillment) เพ่ือลดความผันผวนทางอุปสงคหรือ

ความตองการของลกูคาและลดปญหาการขาดสตอ็ก 

(Stock – out Reduction) ผูผลิตหรือผูขายซึ่งเปน

ผูสงมอบสินคาจะดําเนินการบรหิารระบบสนิคาคงคลัง

ใหกับโรงพยาบาล เพื่อใหมั่นใจวาระดับสินคาจะได

รับการเติมเต็มอยางอัตโนมัติ (Replenishment 

automatically) โดยที่เมื่อระดับสินคาลดลงถึงจุดสั่ง

ซื้อจะออกคําสั่งซื้อไปยังผูสงมอบโดยอัตโนมัติ เพื่อ

ใหดําเนินการจัดสงสินคาใหทันเวลา จึงลดภาระ

การจัดเก็บสํารองสินคาคงคลังของโรงพยาบาล ซึ่ง

จะเปนการแกไขปญหาท่ีพบในการทํางานของระบบ

ปจจบุนั ปจจยัสาํคญัของระบบนีค้อืการพฒันาระบบ

เช่ือมโยงขอมูลระหวางโรงพยาบาลและบรษิทัยา โดย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมีการใชขอมูลรวมกัน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกสของยา 
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การทาํงานของ VMI คอืการมอบให Supplier 

หรือผูผลิตมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารสินคา

คงคลังใหแกลกูคา (ผูคาปลกี) หากเปรียบเทียบการนํา 

VMI มาใชในระบบการจดัการของ Supplier ยาและ

โรงพยาบาล คือ Supplier ยาจะเปนผูที่คอยตรวจ

สอบปริมาณยาของโรงพยาบาล ซึง่นําขอมูลยอดการ

ขายหรือยอดการใชยา (Point of Sale) และระดับ

สินคาคงคลังจากคลังยาเพื่อนํามาใชในการวางแผน

ในการจัดเก็บสินคาคงคลัง 

ประโยชนที่ไดรับจากการบริหาร
คลังยาระบบ VMI

ประโยชนที่ไดรับจากการบริหารคลงัยาระบบ 

VMI คอื การลดการสํารองยา, ลดตนทุนการบรหิาร

คลงั โรงพยาบาลมีความพึงพอใจ เนือ่งจากลดปริมาณ

การสํารอง และมียาใชเพยีงพอตลอดเวลา โรงพยาบาล

ไดรบัยาทีผ่ลติใหม ลดการสูญเสยีจากการทําลายยา

ทีโ่รงพยาบาลสงคืนยาท่ีหมดอายุ โรงพยาบาลสามารถ

ขยายจํานวนผูปวยทีเ่ขารับบรกิารไดมากขึน้ เน่ืองจาก

มกีารบริหารคลงัยาทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยใชงบประมาณ

เทาเดิม ประเทศชาติลดการสูญเสียทรัพยากรจาก

การทําลายยาหมดอายุ รักษาสภาพแวดลอม อัน

เน่ืองจากมีการทําลายยาหมดอายุลดลง นอกจากนี้

ระบบ VMI ทําใหเกิดการปรับเปล่ียนบทบาทจาก

ผูซื้อผูขายธรรมดากลายเปนคูคา (partner) ที่มี

กิจกรรมตองทํารวมกันเพ่ือลดตนทุน นําไปสูการ

รวมมอืกนัพฒันาปรบัปรงุคุณภาพงานใหสงูขึน้ ทาํให

ประชาชนผูบริโภคไดรับยาที่มีคุณภาพในราคาสม

เหตุผล (reasonable price)

 

ระบบ VMI ในปจจุบัน
การจัดซื้อยาโดยระบบ VMI ในปจจุบัน 

ยังคงจํากัดอยูเฉพาะการจัดซื้อยาของโรงพยาบาล

กบัองคการเภสชักรรมเทาน้ัน เน่ืองจากโรงพยาบาล

สวนใหญยังคงไมมั่นใจถึงความเปนไปไดที่จะจัดซ้ือ

ยากบับรษิัทเอกชนวาอาจจะไมเปนไปตามระเบยีบฯ 
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ที่ใชในการจัดซื้อในปจจุบันหรือไม เพราะการจัดซื้อ

ยาในโรงพยาบาลของรัฐตองเปนไปตามระเบียบ 

กฎ และนโยบายตางๆ เพ่ือใหการจัดซ้ือยาน้ันมี

ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได ซึ่งระเบียบ

ทีย่ดึใชอยูในปจจบุนัคอื ระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรี

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

นอกจากระเบยีบขางตนแลวยังมีระเบียบและนโยบาย

ฉบับอื่นๆ อีก ไดแก ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

วาดวยการซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ.2543 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการซื้อยาและ

เวชภัณฑที่มิใชยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 นโยบาย

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ 

กระทรวงสาธารณสขุ และแนวทางการจดัหาเวชภณัฑ

รวมกันของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตามระเบียบ

สาํนกันายกรฐัมนตรีวาดวยการพัสด ุพ.ศ.2535 และ

ฉบับแกไขเพิ่มเติม

กรณีศึกษา : 
โรงพยาบาลกรุงเทพ1

สําหรับในประเทศไทย เครือโรงพยาบาล

กรุงเทพ ถอืเปนแหงแรกท่ีนาํหลักการดานโลจิสติกส

และการบริหารโซอุปทานมาประยุกตใช โดยทาง

โรงพยาบาลไดตัง้หนวยธุรกจิชือ่วา National Health-

care System (NHS) ขึ้นมา เพ่ือใหบริการดาน

โลจิสติกสกับโรงพยาบาลในเครือท่ัวประเทศ โดย

โครงการนาํรองท่ีซอยศูนยวจิยันัน้ประสบความสําเรจ็

อยางมากในการลดตนทุนสินคาคงคลังลง อีกทั้ง

ความรวดเร็วและถูกตองของการขนสงยา เวชภัณฑ 

เอกสารทางการแพทย สิง่สงตรวจ (Specimen) และ

อุปกรณทางการแพทยในโรงพยาบาลที่เพ่ิมมากขึ้น 

ดวยเทคโนโลยีการขนสงอัจฉริยะ หรือ Mobile 

Transporter ซึ่งทําใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ

การขนสง สามารถตรวจสอบและติดตามสถานะ

ของงาน และลดความผดิพลาดจากการทาํงานในทุก

กระบวนการ ชวยในการบริหารทรัพยากรบุคคลได

เกิดประโยชนสูงสุด

สาํหรับการทาํงานของระบบ Mobile Transporter 

นั้น ผูใชบริการจะแจงความตองการผานซอฟตแวร

ที่ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษเพ่ือใหเหมาะสม

และสะดวกตอการใชงาน โดยคํารองดังกลาวจะถูก

สงไปยังหองควบคุม (Logistic Control Room) และ

จะถูกสงตอไปยังพนักงานขนสงตามความเหมาะสม

และเรงดวนของงานผานเครื่อง PDA ของแตละคน 

ซึ่งในสวนของผูใชงานนั้นจะสามารถติดตามสถานะ

ของงานท่ีรองขอบริการไดทีห่นาจอของผูใชบริการวา 

สินคาท่ีสงอยู ณ จุดใด ของโรงพยาบาลกรุงเทพ 

นอกจากนี ้ผูตรวจสอบยงัสามารถประเมนิการทาํงาน

และพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งข้ึนได เน่ืองจากจะมี

การบันทึกเวลาการใหบริการดวยบารโคดท้ังท่ีจุด

ตนทางและปลายทาง 

สําหรับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑของเครือ

โรงพยาบาลกรุงเทพในแตละปมีมูลคาไมตํ่ากวา 

3,000 ลานบาท โดยจะม ีNHS Procurement Service 

ทําหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ดานการจัดซื้อจัดหายา

และเวชภัณฑ และควบคุมระบบการจัดเก็บยาและ

เวชภณัฑในคลงัสนิคา ซึง่จะตองคาํนงึถงึความถูกตอง

เหมาะสมของสิ่งที่จัดเก็บอยางมาก NHS จึงไดมี

การนาํระบบบารโคดมาใชรวมกบัซอฟตแวรดานการ

บริหารจัดการคลังสินคา ทําใหการเก็บสินคาคงคลัง

โดยเฉพาะยามูลคาสูงมีความเหมาะสมท้ังปริมาณ

และมูลคา สงผลใหตนทุนในการจดัเกบ็ของโรงพยาบาล

ลดลงเปนอยางมาก

ระบบงานท่ีเปลี่ยนไป
ในการเช่ือมโยงระบบ VMI ลูกคาหรือ

โรงพยาบาลจะตอง Upload inventory on – hand 

ขึน้ใน website จากน้ันผูขาย หรือ supplier จะตรวจ

สอบสินคาคงคลังวาถึงจุด reorder point แลวหรือ

1 วรกมล หูตะจูฑะ, ปรารถนา ปุณณกิติเกษม. การจัดการโซอุปทานในธุรกิจโรงพยาบาล. Engineering Today 8 (85), 2553.
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ไม หากถึงสนิคาคงคลงัถงึจดุสัง่ซือ้แลว ผูขายจะแจง

ใหลกูคาทราบ จากนัน้โรงพยาบาลจะตองยืนยันการ

สงมอบตามท่ีไดแจงไป เอกสารรายงานแสดงสถานะ

สนิคาคงคลังของลูกคาจะถือวาเปนใบส่ังซ้ือยอยของ

ลูกคา ผูขายจะสงมอบสินคาใหโรงพยาบาลตาม

จาํนวนในขอตกลง ซึง่ไดทาํไวเม่ือเริม่ทําสัญญาจะซือ้

จะขาย โดยสัญญาจะซื้อจะขายจะตองมีการกําหนด

รายการยา จุดสั่งซื้อและปริมาณการสงมอบรวมกัน

ระหวางผูขายและลกูคา การปรบัเปลีย่นรายละเอยีด

ดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากท้ังสองฝาย 

เม่ือองคการสงมอบสินคาแลว จะมีการแจงหน้ีไปยัง

โรงพยาบาลโดยอาจสรุปเปนรายเดือนได

ผู ซื้อจะประมาณการความตองการในการ

ใชงานของทัง้ปแลวจดัซือ้รวมในครัง้เดยีวกนั กาํหนด

เง่ือนไขในการดาํเนนิการจัดซ้ือโดยใชสญัญาจะซือ้จะ

ขายแบบราคาคงท่ีไมจาํกดัปรมิาณ เพือ่ออกใบสัง่ซือ้

เปนคราวๆ ใหสอดคลองกับการใชงานจริง แนวทาง

ในการปฏิบัติในสวนของการจัดซื้อจัดหายาและ

เวชภัณฑของโรงพยาบาลนั้น จะตองมีการปรับ

กระบวนการ ซึง่ควรปรบัเปล่ียนใหสอดคลองกับการ

ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลแตละแหงตามความ

เหมาะสม ดังนี้

1. การขึ้นทะเบียนและกําหนดคุณสมบัติ

บริษัทผูจําหนายยา

2. การหารายการยาและปริมาณทีจ่ะดาํเนิน

การจัดซื้อ

3. การทําสัญญา

4. การจัดซื้อและจัดสงยา

5. การตรวจรับ

6. การชําระเงิน

7. การประเมินผล

ปจจัยที่ตองคํานึงถึง
ถาจะนําระบบ VMI มาใช

1. การเขาถงึขอมลูปรมิาณยาคงคลังระหวาง

โรงพยาบาลและบริษัทผูจําหนายยา ขอบเขตขอมูล

ที่บริษัทสามารถเขาถึงได การรักษาความลับของ

ขอมูล ความถูกตองของขอมูล ขอมูลที่เปนปจจุบัน

2. ทาํความเขาใจหลกัการ ความพรอม ความ

ตองการและหนาที่ที่โรงพยาบาลและ supplier จะ

ตองมีการประสานการทํางานกัน เนื่องจากแตละ

โรงพยาบาลจะมีระบบการบรหิารงานท่ีแตกตางกันไป

3. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่รองรับ 

4. การคํานวณปรมิาณการสัง่ซือ้ จะตองอาศัย

ขอมูลจากการพยากรณความตองการและระดับ 

Safety Stock

5. ความแตกตางระหวางภาครัฐและเอกชน 

คอื ภาครฐัยงัคงตรวจสอบการจดัซือ้โดยตองมีเอกสาร

เปนกระดาษมายนืยนั เนือ่งจากความไมมัน่ใจในระบบ

คอมพิวเตอรวาจะปองกันการแกไขขอมูลไดหรือไม 
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โรงพยาบาลจะตองทาํการวิเคราะหประโยชนเปนตวั

เงนิทีจ่ะเกดิขึน้จากการใชระบบนี ้แลวทาํการตอรอง

คาบรกิารท่ีทางบรษิทัผูคาเสนอมาใหตํา่กวาตัวเลขที่

คํานวณได นอกจากนี้ควรศึกษาระเบียบการจัดซ้ือ

ยาของรัฐท่ีกําหนดใหโรงพยาบาลรัฐตองซ้ือยาจาก

บรษิทัทีเ่ปนตวัแทนจําหนายยาเทานัน้ไมใหซือ้ยาจาก

ผูคาสง ในขณะที่ในตางประเทศนั้นโรงพยาบาล

สามารถซือ้ยาไดจากท้ังตวัแทนจําหนายยาและผูคาสง 

ดังนั้น บริษัทผูใหบริการ สําหรับโรงพยาบาลรัฐ

ในประเทศไทยจึงตองเปนตัวแทนจําหนายยาไมใช

ผูคาสง 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา การนําระบบ VMI มาใช 

จะชวยทําใหลดตนทุนโดยรวมของโรงพยาบาลและ

ของผูผลติยา ทีใ่ชคาํสัง่การเตมิเตม็สนิคาดวยระบบ

อเิล็กโทรนิกส ทางภาครฐัจึงตองศกึษาทาํความเขาใจ

ระเบียบ ตลอดจนเตรียมความพรอมในเชิงระบบ

อิเล็คโทรนิคของโรงพยาบาลและของบริษัทผูแทน

จาํหนายยา เพ่ือท่ีจะพฒันาใหโรงพยาบาล ไดใชระบบ 

VMI ในการบริหารคลังยาและเวชภัณฑตอไป





การกระจายยา
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สถานการณปญหา ความรุนแรง 

สถานการณการแพรระบาดของสารสเตยีรอยดในทางทีไ่มเหมาะสม จนกอใหเกดิ

อันตรายแกประชาชน ยังคงเปนปญหาที่หลายฝายตางพยายามหาทางแกไข 

เชน กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดพฒันาชดุทดสอบสารสเตยีรอยด แบบ Test Kit 

เผยแพรใหผูเก่ียวของนาํไปใชเปนเคร่ืองมอืในการดําเนนิงานเฝาระวังอยางแพรหลาย 

ประมาณป 2549 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีมาตรการการควบคุม 

โดยกาํหนดใหผูผลิต นาํเขา ขายสง ตองจัดทํารายงานสง ซึง่จะมกีารสงขอมูลตอไป

ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแตละจังหวัดเพื่อติดตามตรวจสอบตอไป

แตจากขอมูลผลการตรวจวเิคราะหยาแผนโบราณของศนูยวทิยาศาสตรการแพทย

สมทุรสงคราม ในระหวางป 2548 – 2552 ปรากฏวาพบการเจือปนของสารสเตยีรอยด

ทั้ง Prednisolone และ Dexamethazone ในยาแผนโบราณหลายรายการ ดังแสดง

ในตารางที่ 1

การพัฒนารูปแบบการเฝาระวัง
การใชยาสเตยีรอยดทีไ่มเหมาะสม เขต 5

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง*

* สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผูประสานงานเครือขายเภสัชสาธารณสุข เขต 5
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจวิเคราะหการเจือปนของสารสเตียรอยดในยาแผนโบราณ

จําแนกตามรูปแบบและป 

ลักษณะ
ตัวอยาง

2548 2549 2550 2551 2552

ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ

ผง 23 6 13 4 21 12 33 8 33 7

ลูกกลอน 34 12 73 37 60 26 99 23 77 13

ยานํ้า 2 0 4 0 6 1 18 2 23 3

แคปซูล 0 0 8 0 11 1 32 1 56 1

รวม 59 18 (30.5%) 98 41 (41.8%) 98 40 (40.8%) 182 34 (18.7%) 189 24 (12.7%)

นอกจากน้ี ยังพบวาการเจือปนของสารสเตียรอยดในยาแผนโบราณนั้น ยังมีรูปแบบเสี่ยงที่กอใหเกิด

อันตรายมากข้ึน เชน มีการผสมสารสเตียรอยด (เดกซาเมทาโซน และเพรดนิโซโลน) ทั้งชนิดเด่ียวและ

ชนิดผสม รวมท้ังยังมีการนํายาแผนปจจุบันชนิดอื่นๆ (เชน ยากลุมบรรเทาอาการปวดและการอักเสบของ

กลามเนื้อ ยากลุมโรคเบาหวาน ยากลุมความดัน) มาผสมเขาไปอีกดวย ดังขอมูลในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะหการเจือปนของสารสเตียรอยดและยาอื่นๆ 

ในยาแผนโบราณจําแนกตามรูปแบบ ในระหวางป 2548 – 2552

ลักษณะ
ตัวอยาง

ชนิดของสารที่ตรวจพบ

DX PS
DX และยา
แผนปจจบุนั
ชนดิอืน่

DX และ PS
DX, PS และ

ยาแผนปจจุบันชนิดอื่น

ยาลูกกลอน 21 10 7 41 18

ยาผง 12 1 4 13 3

ยาแคปซูล 0 1 1 0 1

ยานํ้า 2 0 3 0 1

รวม 35 12 15 54 23

(DX = Dexamethasone, PS = Prednisolone)

นอกจากน้ี ปริมาณสารสเตียรอยดที่ตรวจพบในยาแผนโบราณแตละชนิด ทั้งชนิดยาเม็ด ยาผง 

หรือยานํ้า ที่ผูบริโภครับประมาณในแตละมื้อ มีปริมาณคอนขางสูง เทียบเทากับ Dexamethasone หรือ 

Prednisolone ตั้งแต 1 เม็ดไปจนถึงสูงสุด 5 เม็ด (1 เม็ดของ Dexamethasone = 0.5 mg, 1 เม็ดของ 

Prednisolone = 5 mg) โดยสวนใหญจะรับประทานวันละ 2 – 3 ครั้งติดตอกันเปนระยะเวลานาน แสดงให

เห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายอยางรุนแรงอยางเห็นไดชัด
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ภาพสะทอนของประสิทธิภาพ
ของการควบคุม

ขอมูลจากการดําเนินงานของสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดในเขต 5 พบวา มีการสงยา

สเตียรอยดจากบริษัทใหกับรานขายยาแผนปจจุบัน

บรรจุเสร็จและคลินิกพยาบาล ซึ่งตามกฎหมายไม

อนุญาตใหมีการขายยาสเตียรอยดซึ่งเปนยาควบคุม

พเิศษ ในรานขายยาแผนปจจบุนับรรจเุสรจ็และคลินกิ

พยาบาล นอกจากนีย้งัพบวายังมีการสงยาจากบรษิทั

ในลักษณะบิลขาว(บิลท่ีไมแจงรายละเอียดผูซื้อ) ให

กับรานขายยา ซึ่งจะไมปรากฎในขอมูลรายงานที่จะ

สงไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สวนรายงานท่ีสาํนกังานคณะกรรมการอาหาร

และยาสงตอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน้ัน 

สวนใหญจะเปนขอมลูรานทีม่กีารสัง่ซือ้ยาสเตยีรอยด

จากบริษัทจํานวนต้ังแต 10,000 เม็ดข้ึนไป ทําให

การตรวจสอบไมครอบคลุมใน ปรมิาณทีน่อยกวา นี้ 

อีกท้ังระยะเวลาในการสงขอมูลก็คอนขางลาชา 

บางรายยอนหลังถึง 6 เดือน เมื่อเจาหนาที่ไป

ตรวจสอบในรานยาหรอืคลนิกิจึงมักจะไมพบยา หรือ

ไดรับขอมูลวาจําไมไดเน่ืองจากไมไดเก็บใบเสร็จไว 

และเนื่องจากยัง ไมมีระเบียบบังคับใหคลินิกหรือ

โรงพยาบาลเอกชนตองทํารายงาน ดังกลาว การ

ตรวจสอบจึงทาํไดแความกีารซือ้ยาจาํนวนดงักลาวจรงิ

หรือไมเทาน้ัน นอกจากนี้หากผูแทนยาสงยามาให

แลวตอมากลบัมารบัยากลบัคนืไปเพือ่กระจายตออกี 

จะตรวจสอบไดอยางไร

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสงสัยวาสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาไดม ีการทวนสอบ หรือ

เปรียบเทียบรายงานที่ผูผลิต นําเขา ขายสง สงยัง

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับรายงาน

การส่ังซื้อยาสเตียรอยดของรานยาหรือไมอยางไร 

รวมทัง้คําถามเก่ียวกับการเลด็ลอดของสารสเตียรอยด

สูยาชดุในรานชาํ รถเร ยาสมุนไพรแผนโบราณ เกิด

จากชองทางไหน เคยมีระบบติดตามตรวจสอบหรือไม 

เนื่องจากไมมีขอมูลการตรวจสอบที่เชื่อมโยงไปถึง

แหลงกระจายเหลานี้

การพัฒนารูปแบบการเฝาระวัง
การใชยาสเตียรอยดที่ไมเหมาะสม 
ในเขต 5

เครือขายเภสัชสาธารณสุข เขต 5 ไดรวมกัน

พัฒนาระบบเฝาระวังการใชยาสเตียรอยดที่ไม

เหมาะสม ตลอดจนระบบการเตือนภยั ทัง้ระดับเขต

และระดบัชุมชน โดยใชแนวทางการจดัการความเสีย่ง

มาประยุกตในการดําเนินงาน ภายใตการบริหาร

ทรัพยากรอยางสมประโยชนและใหความสําคัญกับ

การมีสวนรวมในทุกระดับของทุกภาคสวน (ทั้งภาค

ราชการและภาคประชาชน) เนนการปองกันปญหา

ในเชิงรุก และติดตามสืบคนขอมูลเพื่อหาตนตอของ

ปญหา เพื่อนําเสนอหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ

เพื่อแกไขปญหาตอไป

1. การประเมินความเ ส่ียง (Risk 
assessment) 

โดยใชขอมลูทางวิชาการเพือ่บงชีอ้นัตรายจาก

ความเสีย่ง (Risk Identification), สาํแดงความเส่ียง 

(Exposure assessment) และอธบิายลกัษณะความ

เสี่ยง (Risk characterization) สรุปดังนี้
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1.1 สาํรวจ รวบรวมขอมูลสถานการณ

ปญหา ตลอดจนการคนหาขอมลูการใชยาสเตยีรอยด

ที่ไมเหมาะสมจากหลายๆ แหลง เชน ขอมูลในอดีต 

ผลการตรวจวเิคราะห หรือขอมูลรองเรียนของผูบริโภค 

ทั้งน้ีจะตองไมละเลยขอมูลท่ีไดจากตัว

ผูปวยเองดวย เชน ขอมูลพฤติกรรมการใชยากลุม

ที่มีโอกาสสูงท่ีจะปลอมปนสารเสตียรอยด (เชน 

ยาชุด ยาลูกกลอน ยาแกปวด ยาหมอ/ยาตม ฯลฯ) 

หรืออาการแสดงทางกายภาพของผูปวย (เชน หนา

อูม moon face, โหนกที่แกม buffalo hump, บวม 

edema ฯลฯ) รวมทั้งอาการแสดงอื่นๆ เชน เหนื่อย 

ปวดทอง ออนเพลีย ฯลฯ 

1.2 รวบรวมพยานหลักฐานตางๆ 

เพ่ือประกอบการดําเนินงาน เชน ตัวอยางยาหรือ

ผลติภณัฑนัน้ๆ พยานเอกสารตางๆ ทีเ่กีย่วของ รวม

ทั้งพยานบุคคล (ทั้งตัวผูปวยรายหรือผูที่สามารถจะ

ใหขอมูลเพิ่มเติมได)

1.3 เมือ่พบวายาหรอืผลิตภณัฑดงักลาว 

ไมถูกตองตามกฎหมายและอาจจะมีอันตราย ให

แนะนาํใหผูปวยหยดุรับประทาน แตหากการหยุดรับ

ประทานยาอยางกะทันหันอาจจะทําใหผูปวยไดรับ

อันตราย (เนื่องจากผูปวยรับประทานยาดังกลาวมา

เปนระยะเวลานาน) ใหปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร

จากโรงพยาบาล

1.4 เภสัชกร ประจําศูนยเฝาระวัง

ความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพระดับอําเภอ 

(ตัง้อยูทีฝ่ายเภสชักรรมของโรงพยาบาล) จะทําการ

ทดสอบยาหรือผลิตภัณฑที่สงสัย ดวยชุดทดสอบ

สเตียรอยดเบื้องตน (test kit) ทั้งนี้จะตองรวบรวม

ขอมูลตางๆ เพ่ือนํามาประกอบกับผลที่ได เพ่ือใช

ดําเนินการตอ (เชน ขอมูลแหลงที่มาของยา) 

1.5 แจงขอมูลยอนกลับใหผูปวยหรือ

ผูรองเรยีนทราบ และรวบรวมตวัอยางยาหรอืผลิตภัณฑ

ที่สงสัย ตลอดจนขอมูลตางๆ สงตอยัง กลุมงาน

คุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อ

ดําเนินการตอไป 

1.6 กลุมงานคุมครองผูบรโิภค สาํนกังาน

สาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบ รวบรวมขอมูล และ 

ใหการสนับสนนุชุดทดสอบสเตียรอยดเบ้ืองตนชดเชย

กลับไปใหหนวยทีน่าํสงฯ (หรืออาจจะรวมและสนบัสนนุ

เปนงวดๆ)

2 การจัดการความ เสี่ ยง  (R isk 
Management)

สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัด พจิารณา

ขอมูลตางๆ เพือ่นําไปใชในการจดัการความเสีย่ง โดย

กลวิธีตางๆ ตามความเหมาะสม อาทิเชน

2.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

สงตัวอยางตอไปยังศูนยวทิยาศาสตรการแพทย เพ่ือ

ใชเปนหลักฐานในการดาํเนินคดี หรอืเพ่ือสบืคนขอมลู

ไปยังแหลงตนตอ (แลวแตกรณี)

2.2 กรณีที่ขอมูลยังไมครบถวน ให

ดําเนินการสืบสวนประมวลหลักฐานตางๆ เพิ่มเติม

2.3 รายงานการดําเนินงานในข้ันตน

ใหผูบังคับบัญชาทราบ

2.4 เมื่อได รับผลยืนยันจากศูนย 

วิทยาศาสตรการแพทยแลว ใหนําผลที่ไดไปดําเนิน

การตอ เชน ดําเนินคดี สงตอขอมูลยอนกลับไปยัง

ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ

ระดับอาํเภอ ตลอดจนสงขอมลูไปยังจงัหวัดทีเ่ปนตน

ตอของแหลงกระจายยาเพื่อดําเนินการตอ (แลวแต

กรณี)

3 การสื่ อสารความ เ ส่ียง  (R isk 
Communication)

เพื่อป องกันมิ ให  เกิดป ญหาดังกล าวอีก 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะดําเนินการสื่อสาร

ขอมูลตางๆ เพ่ือใหเกิดผลในการเฝาระวังตอไป อาทิ

เชน จดัทาํเอกสารเตอืนภยัใหผูบริโภคและหนวยงาน

ทัง้ในและนอกจงัหวดัทราบ เพือ่รวมกนัเฝาระวงัตอไป

(แสดงขั้นตอนการดําเนินงานในแผนภูมิ)
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แผนภูมิแสดงรูปแบบการเฝาระวังการใชยาสเตียรอยดที่ไมเหมาะสมในเขต 5

(Test kit)

 Black list
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ขอเสนอแนะ
เพื่อการผลักดันเชิงนโยบาย

1. พฒันาระบบการเฝาระวังทางกฎหมาย

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา จะตอง

เพ่ิมประสทิธิภาพในการสรางระบบการควบคุมกํากับ

ใหมากขึ้นอยางเปนรูปธรรม เชน

1.1 กําหนดใหยาสเตียรอยดที่ขึ้น

ทะเบยีน มรีปูแบบและลักษณะของยาเหมือนกนั เพ่ือ

ใหงายในการตดิตามตรวจสอบ ทัง้ในการดาํเนนิการ

ทางกฎหมาย หรือการรักษาผูปวยที่ไดรับอันตราย

1.2 ปรับปรุ งระบบรายงานให มี

ประสทิธภิาพ ทัง้การทวนสอบยอนกลบั การตรวจเช็ค

ปริมาณเขาและออกของสารสเตียรอยด ตลอดจน

เพ่ิมความรวดเร็วในการสงขอมูลเพ่ือใหทันกับการ

เฝาระวัง

1.3 พัฒนาระบบ เฝ  า ร ะ วั ง ให  มี

ประสทิธิภาพมากขึน้ สามารถครอบคลุมไปยงัแหลง

กระจายตางๆ ที่มีความเสี่ยง เชน วัด สถานที่ผลิต

ยาแผนโบราณ คลินิก โรงพยาบาลเอกชน เปนตน

1.4 มีมาตรการจัดการกับแหลงผลิต 

หรือแหลงกระจายยา ที่ไดรับแจงจากสวนภูมิภาค 

เชน การตรวจสอบขอมูลยอนหลัง การขึ้นบัญชีดํา 

(Black list) ที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษ

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลและชองทาง
การสงตอขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 

รวบรวมและจัดเก็บขอมูลทั้งในระดับจังหวัด 

ระดับเขต หรือระดบัประเทศ เพ่ือจัดทําเปนระบบฐาน

ขอมลูยาท่ีไมเหมาะสม เพือ่ใหเจาหนาทีใ่นเครือขาย

ตางๆ สามารถเขาไปคนหาวาตัวอยางน้ันเคยตรวจ

พบสารสเตียรอยดหรือไม ซึ่งหากระบบฐานขอมูล

ดังกลาวสมบูรณ เจาหนาที่จากเครือขายตางๆ เชน 

โรงพยาบาล หรือเครือขายผูบริโภค จะสามารถนํา

ไปใชประโยชนในการเฝาระวังปญหาไดอยางดี 

2.1 ฐ านข  อมู ล สู  ก า ร เ ฝ  า ร ะ วั ง

สเตียรอยดเบือ้งตน : รวบรวมขอมลู ผลติภณัฑตอง

สงสัย ที่อยูในขอบขายควรเฝาระวัง

2.2 ฐานขอมูลกลางเตือนภัยเรงดวน 

: รวบรวมขอมูลตางๆ ของผลิตภัณฑที่มีการยืนยัน

แลววามคีวามเสีย่งจริง (เชน ขอมลูผลิตภณัฑอตร./ 

แหลงกระจาย/ภาพ/ผลวเิคราะห/รายละเอยีดผูปวย, 

แสดง sign ความเส่ียง, พืน้ท่ีเส่ียง, รปูแบบผลติภัณฑ

เสี่ยง, ชองทางเสี่ยง ฯลฯ)

เอกสารอางอิง
ภาณุโชติ ทองยัง, (2553). รายงานฉบับสมบูรณโครงการการพัฒนารูปแบบการเฝาระวังการใชยา สเตียรอยดที่ไมเหมาะสม ในเขต 5 : 

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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บทนํา

สเตียรอยด เปนฮอรโมนที่ถูกสรางจากตอมหมวกไต มีหนาที่รักษาสมดุลของ

รางกาย ซึง่รางกายขาดไมได(1) ในทางการแพทยใชยาสเตยีรอยดในโรคปวดขอ

รมูาตอยด โรคหอบหดื โรคภูมแิพ โรคแพภมูตินเอง ฯลฯ(2) แตถาใชอยางไมถกูตอง 

จะทาํใหเกดิภาวะตอมหมวกไตบกพรอง (adrenal insufficiency) ภาวะ Cushing’s 

syndrome ตอมหมวกไตบกพรองชนิดเฉียบพลัน(adrenal crisis) ทําใหผูปวยช็อก

และเสียชีวิตได โดยเฉพาะในภาวะเครียด(stress)หรือการติดเช้ือท่ีรุนแรง(3, 4) 

ในชุมชนพบการปลอมปนสเตียรอยดในยาลูกกลอน การศึกษาของสมิง เกาเจริญ 

ป 2535 พบสเตยีรอยดในยาลูกกลอน รอยละ 30 การศกึษาของรัตนาวด ีณ นคร 

ป 2542 พบยาลูกกลอนในพื้นที่อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน มีสเตียรอยดผสม 

รอยละ 53.98(4) และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในป 2548, 2549 และ 

การจัดการสเตียรอยด
โดยเครือขายชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

ภก.เดนชัย ดอกพอง* 

* โรงพยาบาลขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
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2550 พบวามีการปนเปอนของสเตียรอยดในยา

ลูกกลอน รอยละ 40, 48 และ 61 ตามลําดับ โดย

การปนเปอนที่พบมาก คือ เด็กซาเมททาโซน และ

เพรดนโิซโลน(3) ประชาชนไดยาท่ีมกีารปนเปอนของ

สเตียรอยดจากชองทางตางๆ ไดแก ยาชุด ยาตม

สมุนไพร ยาลูกกลอน ยาแผนปจจุบัน ยาผง

แผนโบราณ ยาแคปซูล/นํ้าแผนโบราณ อื่นๆ และ

ไมทราบแหลง รอยละ 26.30, 23.50, 21.80, 13.40, 

7.80, 5.70, 1.00 และ 0.5 ตามลาํดับ(4) สอดคลอง

กับรายงานการคุ มครองผูบริโภค อําเภอขุขันธ 

พบวาประชาชนมีโอกาสไดรับสเตียรอยดจากยา

แผนปจจุบันทั้งในรูปยาชุด ยาฉีดจากคลินิก สถาน

พยาบาล โดยเฉพาะคลินิก สถานพยาบาลที่ฉีดยา

แกปวดกลามเนือ้ ปวดกระดูกแกชาวบาน(5) ประชาชน

ทัว่ไปรบัรูอนัตรายของสเตยีรอยดอยางผิวเผินเทานัน้ 

คือ ใบหนากลม แผลในกระเพาะอาหาร เปนตน 

แตไมรูวาทําใหติดยา ถาไมไดรับจะเกิดภาวะขาด

สเตียรอยดฮอรโมน (ออนเพลีย เบื่ออาหาร ไข 

ปวดตามขอ คล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง ทองเสีย 

ปวดกลามเน้ือ กลามเน้ือออนแรง ซมึเศรา วกิลจริต 

เปนตน)(4) จึงเขาใจวาน่ันเปนความเจ็บปวยจาก

โรคเดิมของตนเอง ทาํใหตองการสเตียรอยดมากข้ึน 

บอยข้ึนเพ่ือบําบัดความไมสบายจากภาวะขาด

สเตียรอยด(5)

การแกปญหาที่ผานมา จังหวัดศรีสะเกษเนน

ไปทีด่านการแกปญหาของแหลงกระจายยา (SUPPLY 

SIDE) เชน รานชาํ รานขายยา คลนิกิ สถานพยาบาล 

รถเร ฯลฯ แตยังไมไดมองไปท่ีการใช (DEMAND 

SIDE) รายงานการคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาล

ขุขันธ พบวามีผูปวยที่มีประวัติไดรับสเตียรอยดเกิด

ภาวะช็อคขณะนอนท่ีโรงพยาบาล จํานวนเดือนละ 

4 – 5 ราย(6) แตการวนิจิฉยัวามคีวามสมัพนัธกบัการ

ไดรบัยาสเตียรอยดยงัไมชดัเจน ยงัไมมผีลตรวจทาง

หองปฏิบัติการยืนยัน ดังนั้น จังหวัดศรีสะเกษจึงได

พฒันาระบบการคนหา คดักรอง สงตอ วนิจิฉัย และ

รกัษาพยาบาลผูปวยท่ีไดรบัสเตยีรอยด โดยเช่ือมโยง

ตัง้แตระดบัหมูบานโดยอาสาสมคัรสาธารณสุขหมูบาน 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยเจาหนาที่

สาธารณสขุ/พยาบาลวิชาชพี และโรงพยาบาลชุมชน

โดยทีมสหวิชาชีพ ในอําเภอขุขันธ ป 2552 และ

ขยายไปสูอําเภอพยุห กนัทรารมย และอุทมุพรพิสยั

ในป 2553 เพ่ือใหผูปวยภาวะ Cushing’s syndrome 

และภาวะตอมหมวกไตบกพรอง (Adrenal insufficiency) 

ไดรับการรักษาที่ถูกตอง 



รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 255460

วัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาระบบการคนหาและสงตอผูปวย

ไดรบัสเตยีรอยดในชุมชนโดยอาสาสมคัรสาธารณสขุ

หมู บ าน การคัดกรองและสงตอผู ป วยท่ีไดรับ

สเตียรอยดในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดย

เจาหนาท่ีสาธารณสขุ/พยาบาลวชิาชพี และการตรวจ

วินิจฉัย รักษาพยาบาลผูปวยไดรับสเตียรอยดใน

โรงพยาบาลชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพ โดยใชแบบ

ประเมินผูปวย โครงการการจัดการสเตียรอยดโดย

เครือขายชุมชน (ดูในภาคผนวก)

การดําเนินงาน
ประชุมช้ีแจงการใชเครื่องมือเก็บขอมูลแก 

อสม. เจาหนาที่สาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ และ

สหวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน หมูบาน อสม.ลงไป

คนหาตาม สวนที ่1 ประวตัสิงสยัการไดรบัสเตยีรอยด

ในชุมชน ในชวงเวลา 3 เดือนที่ผานมา ถาพบวา

เขาเกณฑขอใดขอหน่ึง กรอกขอมูลและนัดหมายให

ไปคัดกรองตอที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ผูชวยเจาหนาที่ฯ ซักประวัติบันทึกขอมูล สวนที่ 2 

ขอมูลท่ัวไป และสวนท่ี 3 อาการท่ีคนไขบอก 

เจาหนาทีส่าธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพซกัประวตัติรวจ

รางกายตาม สวนท่ี 3 และสวนท่ี 4 การตรวจรางกาย 

เมือ่มปีระวัตแิละผลการตรวจรางกายเขาตามเกณฑ

ทีก่าํหนดทัง้สองสวนจงึสงตัวและแนบผลประเมินสง

ผูปวยไปโรงพยาบาลชุมชน ใหแพทยตรวจรางกาย 

และสวนที่ 5 การตรวจทางหองชันสูตร ถาพบวา

ผูปวยเกดิภาวะ Cushing ‘s syndrome หรอื Adrenal 

insufficiency แพทยจะสงพบเภสชักรซกัประวัตบินัทึก

ขอมลูในโปรแกรมใหบรกิาร สาํหรับเตือนเวลาใหการ

รักษาหรือเมื่อผู ปวยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 

ทาํใหทมีสหวิชาชพีเฝาระวงัปองกนัการเกดิภาวะชอ็ค

ได 

ผลการทํางาน
ในพื้นท่ีดําเนินการอําเภอพยุห กันทรารมย 

และอุทุมพรพิสัย จํานวน 10, 7 และ 6 หมูบาน 

ตามลําดับ อสม.คนพบผูปวยที่มีประวัติสงสัยไดรับ

สเตียรอยดในชวงเวลา 3 เดือนที่ผานมา จํานวน 
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1,192 ราย จากการกนิยาชุด, ยาฉีดจากคลินกิ/สถาน

พยาบาล, ยาตม/ยาหมอ, ยาลูกกลอน และยาจาก

รถเร รอยละ 46.53, 18.50, 18.50, 10.12 และ 

6.35 ตามลาํดบั ไปรับคัดกรองทีโ่รงพยาบาลสงเสรมิ

สขุภาพตาํบล จาํนวน 297 ราย พบวามีลกัษณะเขา

ไดกับอาการคุชชิ่ง จํานวน 41 ราย จึงไดสงตอที่โรง

พยาบาลศรีสะเกษ กนัทรารมย อทุมุพรพิสยั แพทย

ตรวจวนิจิฉยัวามีภาวะ Cushing’s syndrome 6 ราย 

และในจํานวนดังกลาว ไดรบัวนิจิฉยัวาเกดิภาวะตอม

หมวกไตบกพรอง (Adrenal insufficiency) 4 ราย 

หรือคิดเปนมากกวา 10% ของคนท่ีมีลักษณะเขาได

กับอาการคุชชิ่ง (41 ราย) จึงใหการรักษาตอเนื่อง

โดยทีมสหวิชาชีพ 

เภสัชกรและเจาหนาท่ีไดคนืขอมูลสูประชาชน

เพ่ือใหความรูจากความจรงิ และรณรงคใหประชาชน

ลดการบรโิภคยา ใชยาทีเ่สีย่งจากการไดรบัสเตยีรอยด

สรุป
ผลการคนหา คัดกรอง และวินิจฉัยผูปวยที่

ไดรบัสเตยีรอยด พบวามผีูปวยทีเ่กดิภาวะ Cushing’s 

syndrome จํานวน 6 ราย และในจํานวนดังกลาว 

ไดรับวินิจฉัยวาเกิดภาวะตอมหมวกไตบกพรอง 

(Adrenal insufficiency) จาํนวน 4 ราย ซึง่อาจเปน

สัดสวนท่ีนอย แตเม่ือพิจารณาจากจํานวนกลุมเส่ียง

ที่เขามารับการคัดกรองมีจํานวนนอย (297 จาก 

1,192) รวมทัง้ความเส่ียงทีเ่พิม่ขึน้จากการท่ีประชาชน

มีโอกาสไดรับสเตียรอยด จากแหลงตางๆ ไมวาจะ

มาจากการบริโภคยาชุด ยาฉีด ยาลูกกลอน ยารถ

เร ที่พบวามีสัดสวนในเกณฑที่สูง สอดคลองกับการ

ศกึษาในตาํบลศรีตระกลู อาํเภอขุขนัธ(7) พบวา อสม. 

คนพบผูที่มีประวัติสงสัยไดรับสเตียรอยด 137 คน 

ไปรับคัดกรองท่ีโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลโนน 

78 คน เจาหนาท่ีคดักรองผูปวยท่ีมภีาวะคชุชิง่ สงตอ

โรงพยาบาลขุขันธ 4 คน อายุรแพทยวินิจฉัยวามี

ภาวะคุชช่ิง 2 ราย ภาวะตอมหมวกไตบกพรอง 

1 ราย และมีทั้งสองอาการ 1 ราย 

ขอเสนอแนะ
การใชสเตียรอยด มใิชปญหาทางสาธารณสุข

เทานั้น แตเปนปรากฎการณทางสังคมที่สะทอนถึง

สภาวะเศรษฐกจิ ความยากจน สงัคม วฒันธรรม และ

ความไมเปนธรรมในสังคม การขาดโอกาส ขาดความรู 

ความลาํบากในการใชสทิธริกัษาพยาบาล ดงันัน้ การ

แกปญหานี้ตองหาวิธีการอยางเหมาะสม สอดคลอง

กับวิถีชีวิต และการอยูการกินของประชาชนดวย

อยางไรกต็าม ในการศกึษายงัพบวา หลังการ

คนหาของ อสม. มคีนทีเ่ขารับการคดักรองท่ีโรงพยาบาล

สงเสริมสขุภาพตําบล ในสดัสวนทีน่อยคอื 297 ราย

จากทั้งหมด 1,192 ราย ซึ่งอาจทําใหอุบัติการณ

การเกดิ Cushing’s Syndrome หรอื Adrenal insuf-

ficiency นอยกวาจริงมากก็ได 

ปจจุบันประชาชนไมไดมีความเสี่ยงไดรับ

สเตยีรอยดจากยาชดุและยาลกูกลอนเทานัน้ แตการ

ไดรบัยาฉีด โดยเฉพาะยาฉีดแกปวดขอ ปวดกลามเนือ้

กเ็ปนความเสีย่งเชนกนั จงึควรไดรบัการศึกษาเพ่ิมเตมิ 

แมจะเปนเร่ืองยาก เน่ืองจากไมมหีลักฐานท่ีผูปวยจะ

สามารถถือออกมาตรวจสอบไดเหมือนยาเม็ด

แมประชาชนจะมีความรู  ความเขาใจถึง

อันตรายจากการไดรับสเตียรอยดอยางไมเหมาะสม 

และเกิดความระมัดระวังในการรับประทานยามากข้ึน 

แตความรูนี้จะไมเกิดประโยชนเลยถาประชาชนไม

สามารถตรวจสอบไดวายาทีก่นิน้ันคือยาอะไร เพราะ

คลินิก/รานขายยาสวนใหญมากกวา รอยละ 90 ไม

ระบชุือ่ยาบนซองยาหรือฉลากยา(8) ดงัน้ัน การรณรงค

ใหมีชื่อยาและคําแนะนําอยางครบถวน เพียงพอใน

ฉลากยาจึงเปนเรือ่งทีค่วรทาํคูขนานดวย เพือ่ใหเกดิ

ประโยชนในการคุมครองสุขภาพผูใชยาอยางแทจริง
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ภาคผนวก

แบบประเมินผูปวย โครงการ การจัดการสเตียรอยดโดยเครือขายชุมชน

ชื่อ-สกุล .................................... อายุ ........ ป เพศ …… ที่อยู ....................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สวนที่ 1 ประวัติสงสัยการไดรับสเตียรอยดในชุมชน ในชวงเวลา 3 เดือนที่ผานมา
 กินยาลูกกลอน  กินยาชุด  ฉีดยาแกปวด  กินยารถเร  
 กินยาหมอ/ยาตม  อื่นๆ ..................................................................................

สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป
นํา้หนกั ....... กโิลกรมั สวนสูง ....... เซนตเิมตร วดัเสนรอบเอว ....... เซนตเิมตร ความดนัโลหติ ....... mmHg

สวนที่ 3 อาการที่คนไขบอก
 เหนื่อยออนเพลีย  กินขาวไมได  วิงเวียน  คลื่นไส / อาเจียน 
 ปวดกระดูก  ซึมเศรา  ปวดศีรษะ  ทองเสีย  อืน่ๆ ...............................

สวนที่ 4 การตรวจรางกาย
 หนาอูม(moon face)  โหนกที่แกม(buffalo hump) 
 หนวดเคราดก(hirsutism)  รอยแตกที่ทอง/ตนขาดานใน(purplish striae) 
 อวน (truncal obesity)   ผิวคลํ้า(hyperpigmentation)
 รอยคลํ้าที่ซอกพับ (acanthosis nigricans)  สิว(acne vulgaris) 
 บวม(edema)  กลามเนื้อออนแรง (prox. muscle weakness)
 จุดจํ้าเลือดตามตัว (ecchymosis)  อื่นๆ....................................................................

สวนที่ 5 การตรวจทางหองชันสูตร
 CBC ………………..….…   Electrolyte ……………………… 
 Blood sugar ………..… mg%   Low dose dexamethasone suppression test ………………… 



* เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 63

ในชวงหลายปที่ผานมา เราจะพบวา การใชยาในสังคม นอกจากปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้นและมูลคาที่เพิ่มขึ้นแลวน้ัน ยงัพบวา เร่ืองความปลอดภัยในการใชยา ยงัมีผลกระทบในระบบสขุภาพโดยรวมอยางยิง่ จากรายงาน

ผลการศกึษาวิจยั เรือ่ง “การสํารวจสถานการณการใชยาชุดแกปวดในอําเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแกน” พบวา 

ยาชุดซึ่งมีสวนผสมของยาสเตียรอยดนั้น พบหาไดงายในชุมชน และประชาชนในชุมชน ถึงแมจะทราบวา

มอีนัตรายและผลเสยีจากการใชยา แตยงัคงมพีฤติกรรมดานการบรโิภคยาชดุอยู เนือ่งจาก หาไดงาย สะดวก

และราคาถูก(1) และยังพบวามีการใชยาเกินจําเปนดวย(2)

การจัดการปญหา
ยาไมเหมาะสม
ในชมุชน : กรณศีกึษา
จังหวัดยโสธร

ภก.กาญจนพงษ เพ็ญทองดี*



รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 255464

จากการสาํรวจขององคการอนามยัโลก พบวา

ปญหาการใชยาในมนุษยและสตัวนัน้ พบวา มปีญหา

ทัง้ดานการใชยาทีไ่มถงึขนาดการรักษา, การวนิจิฉยั

ที่ผิดพลาดที่นําไปสูการใชยาไมเหมาะสม, การไมมี

ความรวมมือในการรกัษา โดยเฉพาะกลุมยาปฏิชวีนะ(3) 

ปญหาการบริโภคยาในประเทศไทย จากการศึกษา

เมื่อป 2549 นั้น พบวา มีการผลิตและนําเขา

ยาปฏชิวีนะ เปนมูลคาสูงกวา 16,000 ลานบาท หรือ

เกือบ 1 ใน 4 ของมูลคาการรักษาดวยยาทั้งหมด(4) 

และขอมลูการใชยาท่ีมกีารศกึษาในโรงพยาบาลทัว่ไป

และโรงพยาบาลศนูยในประเทศไทย พบวา มกีารใช

ยาปฏิชวีนะท่ีไมเหมาะสม ระหวาง รอยละ 24.8 –

รอยละ 91(5)

จากการศกึษาการดาํเนินเผยแพรประชาสัมพันธ

เก่ียวกับปญหาการกระจายยาสเตียรอยดในรานคา

และรานชํา ผานเครือขาย อย.นอย ในสถานศึกษา 

ซึ่งเป นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท้ัง 5 แหง

พบความแตกตางอยางชัดเจน ในพื้นที่ที่นํารอง

ในการดําเนินงานของนักเรียน อย.นอย กับพ้ืนท่ี

นอกเขตนํารอง โดยอัตราความเขาใจอันตรายจาก

ยาสเตียรอยดและสารหามใชในเครื่องสําอางของ

นกัเรยีนและประชาชนในเขตนาํรองเปนรอยละ 73.95 

และรอยละ 80 ตามลําดับ ขณะที่เด็กนักเรียนและ

ประชาชนนอกเขตพื้นท่ีนํารอง มีความเขาใจเพียง

รอยละ 26.64 และรอยละ 12 ตามลําดับ 

นอกจากนี้ การศึกษาสถานการณการใชยาที่

ไมเหมาะสมในจงัหวัดยโสธรเอง ไดดาํเนินการสํารวจ

ขอมูลในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองยโสธร และอําเภอ

คําเขื่อนแกว ในกลุมเปาหมาย ไดแก โรงพยาบาล

ยโสธร, โรงพยาบาลคาํเข่ือนแกว, รานขายยาประเภท 

ขย 1 ในเขตเทศบาลเมอืงยโสธร และเทศบาลตาํบล

คาํเข่ือนแกว และรานชํา โดยรายงานขอมูลเบ้ืองตน 

พบวา รานชําท่ีทําการสํารวจท้ังหมด 21 ราน ใน 

2 อําเภอมีการจําหนายยาอันตราย โดยเฉพาะกลุม

ยาปฏิชีวนะ เกือบทุกราน (รอยละ 94) และพบวา

ประชาชนในชมุชน มอีงคความรูและการซือ้หายาไป

ใชในครัวเรอืน ทีไ่มเหมาะสม การใชผดิวัตถุประสงค 

การใชทีเ่ส่ียงตอการแพ หรือ อาการอันไมพงึประสงค

จากการใชยาและการดื้อยาได โดยเฉพาะในกลุม

ยาปฏิชีวนะ ซึ่งขอมูลดังกลาวสอดคลองกับรายงาน

สรุปผลการดาํเนินการท้ังประเทศ ของแผนงานสราง

กลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ที่ทํา

การสํารวจ คือ มีการใชยาและจําหนายยาปฏิชีวนะ

ในรานชํา ในชุมชน สูงถึงรอยละ 33.15 และ

ประชาชนในชมุชนมพีฤติกรรมการใชยาท่ีไมเหมาะสม 

สูงถึงรอยละ 39.92 ดังนั้น ทางพื้นที่จังหวัดยโสธร

จึงไดดําเนินโครงการจัดการปญหายาในชุมชน ใน

ลักษณะการสรางเครือขาย เรียนรูสถานการณของ

ปญหา ผานวถิชีมุชน และลดปญหา ทัง้การกระจาย

ยาท่ีไมเหมาะสม สรางองคความรูดานการใชยาท่ี

ถกูตองในกลุมยาปฏิชวีนะ และปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

การใชยาในระดบัชุมชน ทัง้นี ้เพือ่ใหเกดิประสทิธผิล

ในภาพรวมของระดับจังหวัด 

การดําเนินงาน ไดทาํการศึกษา ในพ้ืนท่ีนาํรอง 

16 ตําบล ใน 9 อําเภอ ของจังหวัดยโสธร ซึ่งใน

แตละชุมชนมีการดําเนินการในรูปแบบทีแ่ตกตางกัน 

บางพื้นที่ทําในเวลาราชการ โดยใชสวนราชการเปน

แกน, บางพ้ืนทีป่รบัเขากบับริบทของพ้ืนที ่อาทิ ตาํบล

ดงแคนใหญ และตําบลกําแมด โดยใชนอกเวลา

ราชการ ตอนเย็นและตอนคํ่า สัมพันธกับฤดูดํานา 

หรือแมแตประชาชนในตาํบลกูจาน อาํเภอคําเข่ือนแกว 

มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และสะทอน

ปญหาดานยาในชุมชนได เกิดมติชุมชน วาดวยการ

หามจําหนายยา รถเร และการขายรูปแบบอื่นๆ ซึ่ง

ใหประชาชนมีสวนรวม และออกกฎชุมชน และ

ที่ตําบลหนองคู มีการทํามติรวมของผูประกอบการ

รานชาํวาดวยวาระการไมจาํหนายยาอันตรายในชุมชน

นอกจากนี้ เครือขายวิทยุ อสมท. จังหวัดยโสธร, 

วทิยชุมุชนและประชาสมัพนัธกถ็อืเปนภาคีเครือขาย

และกลไกที่สําคัญยิ่งในการสื่อสารกับประชาชน ใน

การท่ีจะรณรงคและเฝาระวังสถานการณตางๆ ในชุมชน 

ในบางรายการของสถานี มีการสัมภาษณ บุคลากร

ทางการแพทย ทัง้แพทยและเภสชักร ในดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ กิจกรรมหลักอ่ืนๆ มีการประสานแนวคิด
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สอดแทรก กับงานโรงพยาบาลและชุมชน โดยใช

แนวคิด ปฏิทินชุมชนและแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร

ในระดับชุมชน อาทิ “พอใหญ แมใหญ อยาจายยา

หนู”, “กนิเขาพาแลงผูสงูอายุ”, “สบืสานลานวฒันธรรม” 

และการบูรณาการแพทยแผนไทยเขาสูชุมชน โดย

ทีมงานแพทยแผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม เปนตน

จากการดําเนินการสํารวจสถานการณการ

กระจายยาทีไ่มเหมาะสม กลุมยาปฏิชวีนะทีพ่บบอย

ในรานชํา 5 รายการแรก ไดแก Erythromycin, 

Penicillin, Tetracycline, Cotrimoxazole, Chloram-

phenical และการสํารวจความรูของผูประกอบการ

รานชํา ดานความปลอดภัยและยาที่จําหนาย พบวา

ไมมีความรูดานอันตรายและวิธีการใชยาปฏิชีวนะ

อัตราที่เหมาะสม รอยละ 94.50 

โดยในรายละเอียดของการรวบรวมขอมูลน้ัน 

พบวา ผูประกอบการรานชําขาดองคความรูที่สําคัญ 

ในเรื่องรายการยา ที่สามารถจําหนายได หรือไมได 

อาท ิกลุมยาสามญัประจําบาน และรายการยาอันตราย

อื่นๆ ซึ่งผูประกอบการไมทราบวาจําหนายไมได มี

มากถึงรอยละ 86.04 – 100 ในแตละพื้นที่ โดยเมื่อ

แยกเปนกลุม จะพบวา กลุมรายการยาทีพ่บวามีการ

จําหนายในรานชํา และเปนยาอันตราย มากที่สุด 5 

อันดับแรก ไดแก Aspirin powder, Tetracycline 

500 mg, Pseudoephedrine compound, Piroxicam 

10 mg, และ Pennicilin 400,000 IU ตามลําดับ

สรุปผลการสํารวจเปรียบเทียบกอนและหลัง

ดําเนินกิจกรรมในแตละชุมชนในภาพรวม พบวา 

การจําหนายยาที่หามจําหนาย (นอกเหนือจาก

รายการยาสามัญประจาํบาน ลดลงจากรอยละ 47.33 

เปนรอยละ 45.25 (เปาหมายต่ํากวารอยละ 30) 

และนอกจากนี้ ในดานความสําเร็จของการดําเนิน

กจิกรรม การเขาถงึความรู การสรางส่ือประชาสัมพนัธ 

การรณรงคการใชยาที่เหมาะสม รวมถึง ขอมูลการ

ใชยา และวิธกีารใชยาอยางปลอดภยั สาํหรับประชาชน 

ทีไ่ดดาํเนินการในพ้ืนทีน่ัน้ ไดทาํการสาํรวจองคความรู

ของกลุมตัวอยาง 3 กลุม ไดแก ผูประกอบการราน

ชํา, ครัวเรือนในชุมชน, และนักเรียน ดังตารางที่ 1

บทเรียนความสําเร็จ
แมความสําเร็จในการลดการจําหนายยาที่

หามจําหนายจะไมถือเปนเปาหมายก็ตาม สิ่งที่พบ

มกีารเปล่ียนแปลงและมีการพัฒนาอยางตอเนือ่งนัน้ 

ทีเ่หน็ไดชดั คอื การรวมกลุมกนั ของเครอืขายตางๆ 

ทีม่คีวามสนใจและมุงในการทาํงานดานการคุมครอง

ผูบริโภค ทั้งในระดับชุมชน สถานศึกษา และการ

เกิดรวมกันของทุกเครือขาย โดยมีแกนกลาง คือ

สาธารณสุขจงัหวดั โรงพยาบาลชุมชนและสํานกังาน

สาธารณสขุอาํเภอ เปนเจาภาพหลกัและเปลีย่นบทบาท

มาเปนเจาภาพรวม ในการสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานสุขภาพและการเฝาระวังดานผลิตภัณฑสุขภาพ

ตางๆ รวมกับชุมชน เกิดเปนภาคีเครือขายเฝาระวัง

และจัดการปญหายาและผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งเปน

การวมกลุมกนัของหลายภาคสวน ทัง้ภาครฐั ทองถิน่ 
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และประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย

เฉพาะเทศบาล, องคการบริหารสวนตําบล ถือวามี

สวนสําคัญยิ่งในการที่จะผลักดันนโยบายดานการ

คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ใหเกิดข้ึน

ในพ้ืนท่ีนั้นๆ และที่สําคัญ คือ ภาคประชาชนที่มี

สวนรวมรับผิดชอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

สขุภาพตางๆ ทีจ่ะมีการจาํหนายในชมุชนของตนเอง 

“การมสีวนรวม” ถอืวา เปนปจจัยหลักท่ีสาํคัญอยาง

ยิง่ในการท่ีจะทาํใหเกดิความย่ังยนืและตอเนือ่งในการ

ดําเนินงานรวมกับชุมชน 

ในแตละพ้ืนที ่ความยากงายในการดาํเนินการ

จะมคีวามแตกตางกนั ขึน้กับบรบิทของชุมชน ความ

สัมพันธและโครงสรางของสังคมในชุมชนน้ันๆ เชน 

ในชมุชนตําบลสิงห อาํเภอเมืองยโสธร พบการจาํหนาย

และบริโภคยาปฏิชีวนะ มากถึง รอยละ 71.11 และ

ยากลุมแกปวด รอยละ 61.44 ซึ่งพื้นที่สวนใหญ

หางไกลโรงพยาบาล และถึงจะมี รพสต.สิงห แต

ประชาชนสวนใหญ ใหความเห็นวา สะดวกในการ

เรียกหายาท่ีรานชําดวยตนเองมากกวา ซึ่งปญหา

ดังกลาว ควรเพิ่มกิจกรรมสรางความตระหนักใน

ปญหาระยะยาวและตอเน่ือง และสรางความสมัพันธ

ที่ดีระหวางสถานบริการภาครัฐกับประชาชนในการ

ตารางที่ 1 ผลการสํารวจความรูของกลุมเปาหมาย 3 กลุม แยกเปนรายชุมชนใน 9 อําเภอ 

ตําบล/อําเภอ
ผูประกอบการรานชํา ครัวเรือน นักเรียน

กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง

1. สิงห/เมืองยโสธร 10.27 14.50 21.00 35.25 22.35 28.07

2. หนองคู/เมืองยโสธร 12.33 45.00 15.25 31.25 23.50 33.50

3. นํ้าคําใหญ/เมืองยโสธร 12.00 47.5 10.15 17.92 27.27 35.02

4. ทรายมูล/ทรายมูล 9.25 32.00 10.25 41.89 25.75 25.71

5. หองแซง/เลิงนกทา 15.33 40.25 21.23 48.00 21.33 36.64

6. ศรีแกว/เลิงนกทา 10.17 39.75 15.33 32.50 26.67 32.75

7. ไทยเจริญ/ไทยเจริญ 12.32 46.00 24.16 51.50 23.33 32.56

8. ยอ/คําเขื่อนแกว 12.25 38.33 15.98 21.33 19.25 29.25

9. โพนทัน/คําเขื่อนแกว 13.35 33.16 17.17 26.67 26.75 35.75

10. ดงแคนใหญ/คําเขื่อนแกว 10.33 40.50 19.21 32.33 20.09 36.25

11. กูจาน/คําเขื่อนแกว 12.67 52.16 20.25 39.81 27.67 42.25

12. สงเปอย/คําเขื่อนแกว 9.37 24.67 17.35 19.03 29.35 35.26

13. พระเสาร/มหาชนะชัย 10.13 13.33 15.75 17.46 26.33 32.50

14. ตูม/คอวัง 8.25 12.67 14.15 27.67 29.25 39.50

15. กําแมด/กุดชุม 11.33 41.25 19.19 45.00 40.27 51.22

16. ศรีฐาน/ปาติ้ว 10.67 50.36 23.33 41.11 22.33 23.00

เฉลี่ยทั้ง 16 ตําบล 11.25 35.71 17.48 35.23 25.72 33.50
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เขาถึงบริการดานยาที่จําเปน และบางพื้นที่มีกลุม

ผูประกอบการดาํเนนิการในลกัษณะรถเร แตไปขายสง

ที่พื้นที่อื่น การแกปญหาตองอาศัยมาตรการทั้ง

ทางกฎหมาย และการปราม รวมท้ังขอความรวมมือ 

โดยภาคประชาชน และทองถิ่น

ทายสุดน้ี การรวมกันดําเนินงาน การเปด

โอกาสใหชมุชนและพืน้ท่ี ไดรวมในการสะทอนปญหา

และมมุมองของระดบัพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดการมสีวนรวม

และรวมออกแบบกิจกรรมที่สอดคลองกับปญหาที่

แทจริง โดยใหภาครฐัและสาธารณสุข เปนผูสนับสนุน

กระบวนการและวิชาการ รวมทัง้รวมดําเนนิการดวย

ในบางกิจกรรม ในหลายๆ กิจกรรม กอเกิด เปน

เครอืขายเฝาระวงัและจดัการปญหายาและผลิตภณัฑ

สขุภาพจงัหวัดยโสธร และรวมกับเครือขายๆ ทีม่กีาร

ดําเนินงานดานอื่นๆ ที่เก่ียวของ ในการสงเสริม

คุณภาพชีวิตของคนยโสธร อาทิ เครือขายเกษตร

อนิทรีย, เครอืขายรกัการอาน, เครอืขายการวิจยัเพือ่

ทองถิ่น และเครือขายตําบลสุขภาวะ เพื่อใหจังหวัด

ยโสธรเปน “จังหวัดที่นาอยูที่สุด”

อยางไรก็ตาม การทํางานจําเปนตองมีการ

สงเสรมิและผลกัดนัใหเกิดเปนนโยบาย ในระดบัจงัหวัด 

หรอืเขต ในการจัดการดานสุขภาพ ในบริบทของชมุชน

โดยเนนใหชุมชนมีสวนรวม และใหเครือขายวิชาชีพ

เภสัชกรรมในแตละระดับ ประสานงานรวมกับ

เครือขายตางๆ ในการเฝาระวังและจัดการปญหายา

และผลิตภัณฑสุขภาพ รวมท้ังขยายพ้ืนที่ในการ

ดําเนินงาน ใหครอบคลุมในระดับพื้นที่ หรือภูมิภาค

ใกลเคยีง อาท ิจงัหวัดรอยตอทีม่พีืน้ทีต่ดิกนั ในกลุม

ประชากร ทีม่คีวามเช่ือ ทศันคติ และการเขาถงึบรกิาร

ดานสุขภาพในบริบทที่ใกลเคียงกัน เน่ืองจากยังคง

พบปญหา ในเขตรอยตอของพ้ืนทีค่วรจดัใหมกีจิกรรม

การถอดบทเรียน ในพื้นท่ีหรือชุมชนที่มีผลการ

ดําเนินงานสําเร็จและโดดเดนดานนวัตกรรม หรือ 

กระบวนการความรวมมอืของภาคเีครือขายตางๆ ใน

ชมุชน ทัง้ภาครัฐ ทองถ่ิน ศาสนา และภาคประชาชน

สุดทายคือ บุคลากรสุขภาพสาขาตางๆ อาทิ 

เภสัชกร และนกัวชิาการสาธารณสขุ หรอืกลุม อสม. 

ควรมีการปรับแนวคิด และเจตคติในการดําเนินงาน 

และสรางเปาหมายรวม รวมถงึออกแบบแนวคดิการ

ดําเนินงานเชิงบูรณาการ และสรางเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางกลุมเพิม่เตมิท้ังในปจจุบนัและอนาคต 

เพ่ือสานพลังและกอใหเกิดกจิกรรมท่ีหลากหลายและ

สอดคลองในการทีจ่ะทาํให จงัหวดัยโสธร “เปนจงัหวดั

ที่นาอยูที่สุด” ในป 2556 ตอไป
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การจัดการปญหายาไมเหมาะสมในชุมชุน : 
กรณีศึกษาอําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

ภก.ภูริทัต ทองเพ็ชร* 

อำเภอโคกเจริญ เปนอําเภอเล็กๆ ซึ่งอยูหางไกลจากตัว

เมืองลพบุรีประมาณ 85 กิโลเมตร เม่ือประมาณป 

2552 โคกเจริญไดสราง “ชุมชนปลอดยาชุดตนแบบ” 

ที่บานลําโปงเพชร ซึ่งเปนโจทยที่ทาทายมาก เพราะยาชุด

ดาํรงคงอยูมายาวนานกวา 2 ชัว่อายคุนแลว บานลาํโปงเพชร 

ถูกเลือกเปนพื้นที่เปาหมาย เนื่องจากเปนชุมชนเล็กๆ ซึ่งอยู

หางไกลจากตัวอําเภอโคกเจริญประมาณ 30 กม. ชาวบาน

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจางทําไรเปนหลัก 

การคมนาคมไมคอยสะดวก และท่ีสําคัญเปนเขตรอยตอ

ระหวาง อ.ไพสาลี จ.นครสวรรค และ อ.วเิชียรบุร ีจ.เพชรบูรณ 

ซึ่งเปนเสนทางลําเลียงยาชุด ยาสเตียรอยด เขาสูอําเภอ

โคกเจริญอยางแพรหลาย 

Schodts

* หัวหนาฝายเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลโคกเจริญ จังหวัดสพบุรี 
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แหลงกระจายยาตางๆ ในชุมชนยังมีใหบริการ

อยูแพรหลาย เชน รถขายกับขาว (รถพุมพวง) 

รานชํา หนังขายยา งูขายยา ลิงขายยา และลาสุด

พบจรเขขายยาท่ีโคกเจริญซึง่ผูประกอบการสวนใหญ

เลือกท่ีจะขายในพื้นที่นอกเขตเมือง เมื่อยาชุดยังมี

ใหชาวบานไดใชอยางสะดวกแตในขณะเดียวกัน

สถานบริการท่ีรัฐจัดใหยังมีขีดจํากัดอยางมาก 

ไมสามารถตอบสนองตอวิถีชีวิตของชาวบานได 

เม่ือเปรยีบเทยีบกับการใหบริการของรถพุมพวงซึง่มี

ประมาณ 6 คัน/วัน ที่ตระเวนมาขายในหมูบาน ซึ่ง

รถดังกลาวมาจากอําเภอใกลเคียงทั้งหมด รถขาย

กบัขาวจงึเปนแหลงกระจายยาชดุสูชมุชนและรานชาํ 

เปนอกีปรากฏการณหนึง่ทีพ่บเห็นไดทัว่ไป นอกจาก

นั้น รานยา (อําเภอใกลเคียง) ขายยาชุดใหรานชํา

ครั้งละ 200 – 300 ชุด จึงไมแปลกที่ยาชุดยังดํารง

คงอยูคูสังคมโคกเจริญจวบจนปจจุบันสมัย 

การแกปญหายาชุดและสเตียรอยด จึงได

เริ่มขึ้น โดยเริ่มจากการคนหาปญหาวาในชุมชน

มีแหลงกระจายยาชุดและสเตียรอยดจากที่ใดบาง 

ซึ่งไดขอมูลดัง รูปที่ 1

การทีจ่ะทําใหทกุคนอยากเขามารวมแกปญหา

นั้นไมใชเรื่องงาย เพราะการท่ีเราสรุปวายาชุด คือ

ปญหาของชุมชนนั้น เปนการสรุปจากองคความรู

ของเจาหนาที่รัฐ แตชุมชนกลับรูสึกวา การใชยาชุด 

คือ วิถีชีวิตปกติของชาวบาน จะเห็นไดวาปญหาท่ี

เกิดข้ึนกับชาวบาน คือ การรับรูความเสี่ยง (risk 

perception) ที่เปนรูปธรรม จึงไดเกิดเวทีปรับฐาน

ความรูชาวบาน ซึ่งไดนําชาวบานท่ีกินยาชุดมานาน 

และไดรบัผลกระทบจากยาชุดจริง เชน หนาบวมและ

เปนโรคไต ภาวะกระดกูพรนุรนุแรงเดนิไมได แพยา

จากยาชุด รวมเปนวิทยากรและสรางองคความรูสู

ชมุชน ทาํใหทกุคนเร่ิมเหน็อบุตักิารณของความเส่ียง

และความเสยีหายของรางกายจากยาชดุ ทาํใหทกุคน

ตระหนักและผูใหญบานในฐานะผูนําจึงตองสราง

นโยบายชุมชนเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับ

ลกูบาน โดยรานชําก็นอมรบันโยบายดงักลาวมากกวา

ทีจ่ะเหน็ประโยชนแกตนเองฝายเดยีว เพราะคนท่ีซือ้

ยาชุดไปกินสวนใหญก็เปนญาติพี่นองกันทั้งนั้น

เม่ือพูดถึงการแกปญหาใหเขากับยุคสมัย 

หลายคนมกัจะพูดวาจะตองแกปญหาอยางมีสวนรวม 

แตหลายคร้ังทีไ่ดเรยีนรูจากประสบการณการทาํงาน 

คําวา “การมีสวนรวม” เปนแคพิธีกรรม ไมใชการมี

สวนรวมอยางแทจริง ดังนั้นการมีสวนรวมท่ีแทจริง

จึงเปนส่ิงท่ีทาทาย จึงไดรวบรวมภาคีเครือขายใน

ชุมชนเพ่ือรวมขับเคลื่อนแกปญหาอันใหญหลวงน้ี 

Discovery
1

1

รูปที่ 1 แสดงแหลงกระจายยาชุด

และสเตียรอยดในชุมชน
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รูปที่ 2 แสดงภาคีเครือขายในชุมชน

กระบวนการเรยีนรูของเครือขายจึงเปนสิง่สาํคญั และ 

ไดออกแบบกระบวนการเรียนรูรวมกันของเครอืขาย 

โดยประยกุตใช Appreciative Inquiry (AI) “สนุทรีย

สาธก” ในการดําเนินงานในครั้งนี้ 

กระบวนการแกป ญหาโดยลงปฏิบัติการ 

แกปญหาในชุมชน ภาคีเครือขายทุกภาคสวน รวม

ปฏิบัติการตามบทบาทหนาท่ีของแตละเครือขาย 

ซึง่การแกปญหาในครัง้น้ีใชระยะเวลา 1 ป (กมุภาพันธ 

2553 – มีนาคม 2554) เภสัชกร ภูริทัต ทองเพ็ชร 

เปนผูสานเครือขายภายนอกชุมชน เชน ตํารวจ 

ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

สาขาโคกเจริญและหนองแขม จ.ลพบุรี สํานักงาน

พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย จ.ลพบุร ีสวน

องคกรภายในชมุชน ประธาน อสม. และหมออนามยั

ทาํหนาท่ีเปนผูประสานงาน ผูใหญบาน นายก อบต. 

ซึ่งการแบงหนาที่การทํางานของเครือขายเปนผลดี

ตอการดําเนินงานอยางมากเพราะเครือขายไดเรียน

รูวิธีการทํางานดวยตนเอง หากขาราชการโยกยาย

ก็จะไมสงผลกระทบตอเครือขายเพราะเครือขาย

สามารถดําเนินงานไดเองทุกอยาง ซึง่แตละภาคสวน

มีบทบาทและกระบวนการทํางานมีดังนี้

1. ผูใหญบาน นายก อบต. 
– ไดประกาศเปนนโยบายชุมชน โดยใหบาน

ลําโปงเพชร เปนพื้นที่ปลอดยาชุด

รูปที่ 3 แสดงภาคีเครือขาย 
ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

– ประชาสัมพันธหามรานชําขายยาชุด 

ผานหอกระจายขาว

– อบต.สนบัสนุนงบประมาณแกชมุชน โดย

เฉพาะ อสม. ในการทํางานรณรงคในชุมชน

2. อสม., อาสาชุมชน
– สํารวจขอมูล แหลงกระจายยาในชุมชน  

– ใหความรูแกชาวบานเกี่ยวกับโทษภัยของ

ยาชุด

– ประสานงานเครือขายในชุมชน 

– ใหบริการนวดแผนไทยในชุมชนทดแทน

การใชยาชุด

3. เภสัชกร, เจาหนาที่สถานีอนามัย
– วางยุทธศาสตรการแกปญหา 

– เปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําการใชยาท่ี

เหมาะสมแกชุมชน

– ลงตรวจพื้นที่รวมกับเครือขาย 

4. ตํารวจ 
– ลงตรวจพื้นที่รวมกับเครือขาย 

– บงัคบัใชกฎหมาย โดยภาคเีครอืขายทาํงาน

รวมกัน ปฏิบัติการครั้งแรกไดยึดยาในรานชํา รถเร

ขายยา และไดตักเตือน โดยไดมอบหมายใหตํารวจ

เปนผูตักเตือน เพราะจากประสบการณของผูเขียน 

ชาวบานมักจะกลัวตํารวจมากกวาเภสัชกร ชาวบาน

รูสึกวาตํารวจมีหนาที่จับกุมแตเภสัชกรมีหนาที่ให

Discovery
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ความรู แตก็มีกรณีที่มีคลินิกเถื่อนเปดในชุมชนและ

ขายยาชุดใหชาวบาน ครั้งแรกตักเตือนโดยเภสัชกร

และสาธารณสุขอําเภอ คร้ังที่ 2 ดําเนินการจับกุม

โดยรวมกับตํารวจ อําเภอโคกเจริญอาจเปนอําเภอ

แรกในประเทศไทยท่ีดําเนินคดีเองโดยไมตองพึ่ง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ดําเนินคดีจับกุมเอง

และฟองศาลเอง 3 คดี คือ รานยา ขย.2 ขายยาชุด 

คลินกิเถือ่น ขายยาชดุ รถเรขายยาในชมุชน แตการ

ที่จะดําเนินคดีไดนั้นก็ไดขอมูลมาจากเครือขายใน

ชุมชน 

5. พระสงฆ (เจาอาวาสวัดปาโพธิ์ทอง)
– เทศน อบรมสั่งสอน ความตายจากยาชุด

– แจกวัวให อสม.ที่ทํางานดีดานคุมครอง

ผูบริโภค เจาอาวาสวัดปาโพธ์ิทองไดวัวมาจากการ

ไถชีวิตโค – กระบือ และทานชอบชวยเหลือชาวบาน 

เภสัชกร ภรูทิตั ไดประสานกับทานและไดทาํใหทาน

เห็นวา อาสาสมัครตางๆ ในชุมชน คือ ผูสียสละ 

ควรสงเสริมผูทําความดีใหทําดียิ่งๆ ขึ้นไป จึงไดเกิด

การสนับสนุนวัวใหแกอาสาสมัครในการดําเนินงาน

ในคร้ังน้ี ซึง่ทานไดมอบววัใหชาวบานทัง้หมดประมาณ 

300 กวาตัว 

– สนบัสนุนโรงทานเมือ่จดักจิกรรมในชุมชน

6. สภาเด็กและเยาวชน
– สรางกิจกรรมสรางสรร ชวยจัดยาให

ผูสูงอายุรับประทาน ทุกวันอาทิตย

– แจงขาวสารใหชุมชนและเจาหนาที่ทราบ

7. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุ
ระดับอําเภอ (คปสอ.)โคกเจริญ ไดปรับบัญชียา
ใหสอดคลองกับบริบทของบานลําโปงเพชร สถานี

อนามัย มีเจาพนักงานสาธารณสุขที่เรียน 2 ปแค 

2 คน ไมมีพยาบาลเวชปฏิบัติ ดังนั้นรายการยาใน 

สอ.กจ็ะนอยตามไปดวย โดยแตเดิมจะไมมยีาแกปวด 

เชน Diclofenac, Norgesic เปนตน จึงไดจัดใหมี

เภสัชกร แพทย พยาบาลเวชปฏิบัติ ไปใหบริการ

ตรวจรักษาที่ สอ. และปรับใหมีรายการยาเพ่ิมขึ้น

เพื่อรวมแกปญหาเชิงระบบ

8. แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและ
พัฒนาระบบยา (กพย.) ที่เห็นความสําคัญในการ
แกปญหาระดบัพ้ืนท่ีและสนบัสนนุงบประมาณในการ

ดําเนินงานในครั้งนี้ 

ขอเสนอแนะ
ความสําเร็จในการทํางานในระดับอําเภอ ก็

คาดหวงัไดในระดบัพ้ืนท่ีในเขตอําเภอ จะเห็นไดจาก

ยังคงพบปญหาการกระจายยาชุดและสเตียรอยดใน

รานยาในอาํเภอใกลเคียงทีย่งัไมเปลีย่นแปลง มคีวาม

จําเปนที่จะตองขยายพื้นที่การทํางานหรือกําหนดให

เปนนโยบายการทํางานในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค

การสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย พบวา

ยังขาดการกําหนดนโยบายในทุกระดับ ผูปฏิบัติงาน

จงึบังคับใชกฎหมายไดยาก ประเทศไทยตองรวมกัน

แกปญหาอยางจริงจัง เพื่อควบคุมแหลงกระจายยา

ที่ไมเหมาะสมใหลดลง

การใหบริการของสถานพยาบาลของรัฐ

ตองทํางานใหสอดคลองกับปญหาในชุมชน เชน 

การกําหนดกรอบบัญชียาใน รพสต. ทีส่อดคลองกับ

ความตองการของประชาชน รวมท้ังระยะเวลา

การเปดใหบริการท่ีประชาชนสามารถเขาถึงได และ

ควรเปดบริการ 24 ชม.

รูปที่ 4 แสดงผลสําเร็จหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

1
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การคุมครองผูบริโภคในรานยา : 
นวัตกรรมและความสําเร็จ
กรณีโครงการผูบริโภคปลอดภัย 
เภสัชกรไทยไมแขวนปาย 10 จังหวัดนํารอง

ภก.ณรงคชัย จันทรพร* 

สถานการณปญหาเภสัชกรแขวนปายในรานยา1

ความเส่ียงของผูบริโภคในการไปรับบริการดานยาจากรานยา สัมพันธกับสถานการณปญหาเภสัชกร

แขวนปายในรานยาทีม่คีวามรนุแรงขึน้ จากการตรวจสอบรานยาของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยาในป 2549 พบเภสัชกรอยูปฏิบัติหนาที่ในขณะตรวจประมาณรอยละ 33 เชนเดียวกับผลการตรวจสอบ

รานยาของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ อุตรดิตถ สมุทรสงคราม และนครพนม พบเภสัชกรอยู

ปฏบิตัหินาทีใ่นขณะตรวจ รอยละ 25, 40, 64 และ 76 ตามลําดบั ปญหาดงักลาวถอืเปนการฝาฝนกฎหมาย 

และสงผลตอผูบริโภคท่ีจะไมไดรับความปลอดภัยในการมารับยาจากรานยา ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไดรับยา

ไมถูกโรค ถูกขนาด ถูกเวลา ถูกวิธี รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดการแพยาซํ้า ไดรับยาซํ้าซอน ยาแรง ยาเสื่อม

คุณภาพ ยาหมดอายุ นอกจากนี้ ปญหาดังกลาวยังสงผลตอระบบยาของประเทศดวย

* เภสัชกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
11 “เภสัชกรแขวนปายในรานยา” หมายถึง เภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการในรานขายยาแผน “เภสัชกรแขวนปายในรานยา” หมายถึง เภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการในรานขายยาแผน

ปจจบุนัทีไ่มอยูปฏบิัตหินาที่ตามเวลาทาํการของรานขายยาเพือ่สงมอบยา แนะนําการใชยาปจจุบันท่ีไมอยูปฏิบัติหนาท่ีตามเวลาทําการของรานขายยาเพื่อสงมอบยา แนะนําการใชยา
แกประชาชนผูซื้อยา และหนาที่อื่นตามกฎหมายยาแกประชาชนผูซื้อยา และหนาที่อื่นตามกฎหมายยา
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แนวคิดในการดําเนินงานโครงการ
ผูบริโภคปลอดภัย เภสัชกรไทย
ไมแขวนปาย

ความตระหนักในปญหาขางตนทาํใหมเีวทีพดู

คยุในการลดความเสีย่งจากการรบับริการของผูบรโิภค

จากรานยา โดยภาคีเครือขายที่มารวมพูดคุย ไดแก 

เภสัชกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 10 จังหวัดท่ี

สนใจปญหาดงักลาว คอื สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั

นครพนม ขอนแกน ชัยภูมิ สกลนคร กาฬสินธุ 

อตุรดิตถ สมุทรสงคราม สรุาษฎรธานี นครศรีธรรมราช 

และสงขลา ผูแทนจากสภาเภสัชกรรม สมาคม

เภสชักรรมชุมชน (ประเทศไทย) และแผนงานสราง

กลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) โดยมุง

หวังจะใหเกิดกลวิธีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

นอกเหนอืจากภารกจิปกตทิีม่กีารตรวจสอบรานขาย

ยาโดยพนักงานเจาหนาที่ที่ยังไมเพียงพอท่ีจะแกไข

ปญหาเภสัชกรแขวนปายได ซึ่งภาคีไดเห็นชอบรวม

กันในการเนนยุทธศาสตรการสงเสริมบทบาทของ

เครือขายภาคประชาชนในการปกปองสิทธิในการ

เขาถงึยาทีป่ลอดภัยจากรานยา รวมทัง้การจดัจาํแนก

รานยาตามเงื่อนไขการอยูปฏิบัติหนาท่ีของเภสัชกร 

อนัจะทําใหไดรปูแบบการเฝาระวังและจดัการปญหา

เภสัชกรแขวนปายที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ

ยั่งยืน รวมทั้งทราบปจจัยหรือสาเหตุที่มีผลตอการ

แขวนปาย อนัจะทําใหไดมาตรการทีเ่หมาะสมในการ

จัดการรานยากลุมเส่ียงตามบริบทของจังหวัดและ

ความรุนแรงรวมทั้งสาเหตุของปญหาดังกลาว ซึ่งจะ

เปนบทเรียนหากจะมีการขยายผลมาตรการน้ีไปยัง

ระดับประเทศตอไป

เปาหมายโครงการ 
โครงการผูบริโภคปลอดภัย เภสัชกรไทยไม

แขวนปาย ไดรบัทุนสนบัสนนุการดําเนนิการจากแผน

งานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 

มจีงัหวัดรวมดําเนินการ 10 จงัหวัด รานขายยาแผน

ปจจุบนัจํานวน 1,170 แหง โดยมีนายณรงคชยั จนัทรพร 
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เภสชักรชํานาญการพเิศษ หวัหนา กลุมงานคุมครอง

ผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

เปนผูรบัผดิชอบโครงการ ระยะเวลาดาํเนินการต้ังแต

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 – 31 สิงหาคม 2554 

ซึ่งมีเปาหมายของโครงการท่ีจะสงเสริมสนับสนุนให

เภสัชกรอยูปฏิบัติหนาที่ในรานยาตามเวลาทําการท่ี

แจงไว และการพัฒนาความเขมแข็งของประชาชนใน

การปกปองสิทธิการเขาถึงยาที่ปลอดภัยจากรานยา 

กิจกรรมที่ไดดําเนินการ 
โครงการผูบริโภคปลอดภัย เภสัชกรไทยไม

แขวนปาย ตองการใหเกิดผลลัพธสําคัญ 3 ประเด็น 

ไดแก สงเสริมใหเภสัชกรอยูปฏิบัติหนาที่ในรานยา

ตามเวลาทําการท่ีแจงไว สรางเครือขายและพัฒนา

ศักยภาพผูบริโภคในการปกปองสิทธิการเขาถึงยาท่ี

ปลอดภยัจากรานยา และสงเสริมรานยาตนแบบ หรอื

รานยาสีขาว (รานยาท่ีมเีภสัชกรปฏิบตัหินาทีไ่มนอย

กวารอยละ 90 ของเวลาทําการและไมจําหนายยาที่

ฝาฝนกฎหมาย) โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อให

เกิดผลลัพธ ดังนี้

การอบรมเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ
ในรานยา

การอบรมจะใชวิทยากรจากสภาเภสัชกรรม

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย

เปนการอบรมในรูปแบบการทํากิจกรรมกลุม ใชกรณี

ศกึษาการกระทาํผดิจรรยาบรรณวชิาชพีเภสัชกรรม 

เพ่ือใหเภสัชกรผูมหีนาท่ีปฏิบตักิารในรานยาทราบถงึ

ภยัอันตรายท่ีเกิดกับประชาชนชนกรณีปญหาเภสชักร

แขวนปาย ทราบวาสวนกลางใหความสําคัญกับเร่ืองน้ี 

อันจะทําใหเกิดความตระหนัก ปฏิบัติตามจรรยา

บรรณวิชาชีพอยางเครงครัด 

การเฝาระวังและจัดการปญหาเภสัชกร
แขวนปายในรานยา

โดยใชรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของแตละ

จังหวัด เชน การตรวจสอบทางโทรศัพท (calling 

check) การสรางภาคีเครอืขายภาคประชาชนในการ

ตรวจสอบเฝาระวัง การกําหนดขั้นตอนการพัฒนา

ใหมเีภสชักรทําหนาท่ีปฏิบตักิารจริงในรานยาเกาแบบ

ขั้นบันได (เพิ่มเวลาที่อยูปฏิบัติงานจริงจนอยูตลอด

เวลาทาํการภายในปทีก่าํหนด) การกาํหนดมาตรการ

เขมงวดในการอนุญาตรานยาใหม ฯลฯ 

สรางเครือขายอาสาสมัครปกปองสิทธิ
ในการเขาถึงยาท่ีปลอดภัยจากรานยา

ใชเครือขายผูบริโภคท่ีมีอยูเดิม เชน กลุม

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ชมรมอาหาร

ปลอดภัย ชมรมคุมครองผูบริโภค ศูนยพิทักษสิทธิ

ผูบริโภค ฯลฯ มาขยายบทบาทการปกปองสิทธิให

ครอบคลุมถึงสิทธิในการเขาถึงหรือซ้ือยาทีป่ลอดภัย

จากรานยา โดยการจัดเวทีพูดคุยทําความเขาใจให

อาสาสมัครทราบถึงสิทธิในการเขาถึงยาท่ีปลอดภัย

ในรานยา 5 ขอ ไดแก สทิธใินการรูชือ่ยา สรรพคุณ

ยา วิธีใช ขอควรระวัง และสิทธิในการรับมอบยาที่

ปลอดภยัจากเภสัชกร ซึง่กจิกรรมทีใ่หเครอืขายอาสา

สมัครดาํเนนิการ คอื การเผยแพรความรูแกประชาชน

ในชุมชน การตรวจสอบเฝาระวังเภสัชกรแขวนปาย

ในรานยา การตรวจสอบสทิธิทีค่วรไดรบัเม่ือไปซ้ือยา 

เปนตน โดยสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการจดัทํา

ฐานขอมลูสารสนเทศภมูศิาสตร (GIS) ของรานขาย

ยาแผนปจจบุนั เพ่ือใหอาสาสมคัรใชประโยชนสาํหรบั

การตรวจสอบเฝาระวังเภสัชกรแขวนปายในรานยา

การเผยแพรประชาสัมพันธและรณรงค

ตามโครงการจะมีการผลิตสื่อเผยแพรและ

รณรงคโดยเนนส่ือวิทยุ โทรทัศน และสถานทีส่าธารณะ 

ไดแก วีดิทัศน สปอตวิทยุ แผนไวนิลรณรงค โดย

เนนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมไป รานยา ถาม

หาเภสัชกร และสิทธิในการเขาถึงยาท่ีปลอดภัยใน
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รานยา และใชเงินทุนสําหรับการเผยแพรทางสถานี

วทิยชุมุชนใหมคีวามถีอ่ยางสมํา่เสมอ รวมทัง้การจดั

นทิรรศการรณรงคในชวงสปัดาหวนัคุมครองผูบริโภค 

สัปดาหเภสัช หรือ ชวงเทศกาลสําคัญของจังหวัด

สงเสริมรานยาตนแบบ หรอืรานยาสีขาว

รานยาตนแบบ หรือรานยาสีขาว หมายถึง 

รานยาที่ตรวจพบเภสัชกรอยู ปฏิบัติหนาที่ตั้งแต

รอยละ 90 – 100 ของเวลาทําการรานยา และไมพบ

การขายยาท่ีฝาฝนกฎหมาย ประเมินจากการ

ตรวจสอบทางโทรศัพท (calling check) รวมกับการ

ตรวจสอบรานยาโดยพนกังานเจาหนาทีร่วมกบัคณะ

กรรมการดําเนินการโครงการระดับจังหวัด โดยราน

ยาทีผ่านเกณฑการประเมินจะไดรบัมอบปายประกาศ

เกียรติคุณรานยาสีขาว ตามรูปดานลางนี้

ผลสัมฤทธิ์ ขอมูลเชิงคุณภาพ
จากการดําเนินการโครงการ

หลักเกณฑการจําแนกรานยากลุมเสี่ยง

รานยาสีขาว หมายถึง รานขายยาที่ตรวจพบ

เภสชักรอยูปฏิบตัหินาท่ีตัง้แตรอยละ 90 – 100 ของ

เวลาทําการรานขายยา และไมพบวามีการขายยา

ฝาฝนกฎหมาย

รานยาสีดํา หมายถึง รานขายยาท่ีตรวจพบ

เภสชักรอยูปฏิบตัหินาท่ีนอยกวารอยละ 50 ของเวลา

ทําการรานขายยา

รูปที่ 1 ปายประกาศเกียรติคุณรานยาสีขาวและสัญลักษณรานยาสีขาว
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รานยาสีเทา หมายถึง รานขายยาท่ีไมใช

รานขายยาสีขาว และรานยาสีดํา

วิธีตรวจสอบ : ตรวจโดย Calling Check 

อยางนอย 4 ครัง้ ในชวงท่ีจดัทาํโครงการรวมกบัการ

ตรวจสถานท่ี ศกึษาประวัตกิารทาํความผิดยอนหลงั 

1 ป หากเขาขายรานยาสีขาวขางตนจะมีการมอบ

ปายประกาศเกียรติคุณรานยาสีขาวท่ีกําหนดอายุ

การรับรองเปนเวลา 1 ป ระหวางปหากตรวจพบวา 

เภสัชกรไมอยูปฏิบัติหนาท่ีตลอดเวลาทําการ หรือ 

ขายยาฝาฝนกฎหมาย จะดําเนินการยกเลิกการ

รบัรองปายรานยาสีขาว และดาํเนนิการทางกฎหมาย

ตามแนวทางที่กําหนด

กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม

(1) จังหวัดนครพนมมีร านขายยาแผน

ปจจุบันจํานวน 51 แหง แจงเลิกกิจการระหวางการ

ดําเนินการโครงการน้ี 3 แหง (เน่ืองจากเภสัชกร

ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการแจงความจํานงขอเลิกจากผูมี

หนาที่ปฏิบัติการ) คงเหลือรานขายยาที่ตรวจสอบ

จํานวน 48 แหง ผลการตรวจสอบ ปรากฏวา เปน

รานยาสีขาว 7 แหง (ดําเนินการมอบปายประกาศ

เกียรติคุณรานยาสีขาว) รานยาสีเทา 38 แหง และ

รานยาสีดํา 3 แหง (ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ

ความผิดตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510  3 ราย และสง

สภาเภสัชกรรมพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณตาม 

พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537  1 ราย) 

(2) การกาํหนดระยะเวลาในการจัดระเบยีบ

รานยาทุกแหงใหมีเภสัชกรตลอดเวลาที่เปดทําการ

ภายในป 2558

จากแนวทางรวมดําเนินการเพื่อแกไขการ

ฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวกับยา ป 2553 ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาไดมีหนังสือท่ี สธ 

1003.12/1341 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553 ได

กําหนดนโยบายการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับยา

ใหทกุจังหวดัใหความสาํคญักบัการจดัระเบยีบรานยา

ใหมีเภสัชกรตลอดเวลาท่ีเปดทําการภายใน 5 ป ซึ่ง

จากแนวทางฯ ดงักลาว สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวัด

นครพนมไดนาํมาใชในการทาํแผนจดัระเบยีบรานยา

ที่ไดรับอนุญาตกอนวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ตาม

ขอตกลงของจังหวดั ใหมเีภสชักรปฏบิตัหินาท่ีตลอด

เวลาทําการภายในป 2558 

(3) การรณรงคในกลุมผูบริโภคโดยเนนเรือ่ง 

สทิธผิูบรโิภคในการเขาถงึยาท่ีปลอดภัยในรานยา ซึง่

ควรสอบถามกอนซ้ือยาในรานยาจํานวน 5 ขอ ไดแก 

ชื่อยา สรรพคุณยา วิธีใช ขอควรระวัง และเภสัชกร

อยูไหน

(4) สือ่เผยแพรประชาสมัพนัธทีผ่ลติ ไดแก 

วดีทิศัน “ไปรานยา ถามหาเภสชักร” ความยาว 12 

นาที จํานวน 1 เรื่อง สปอตเผยแพรทางสถานีวิทยุ

กระจายเสียงภาษาอีสานและภาคกลาง จํานวน 5 

เรื่อง เนนเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคในการเขาถึง

ยาที่ปลอดภัย 5 ขอ และไปรานยา ถามหาเภสัชกร 

ปายไวนิลความยาว 4 เมตร ถุงผา ปากกา เสื้อยืด

รณรงค ปายรานยาสขีาว โลโกโครงการ/รานยาสขีาว 

และเวบ็ไซตโครงการ http://www.white – ranya.net

(5) ผลการสํารวจความคิดเห็นประชาชน

เรือ่งสทิธใินการซือ้ยาทีป่ลอดภยัในรานยาของจังหวดั

นครพนม สํารวจวันที่ 7 กรกฎาคม 2554

– กลุมตวัอยางท่ีสาํรวจจาํนวน 56 คน แยก

เปนนักเรียน 28 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน/ประชาชน จํานวน 20 คน ครู/ขาราชการ 

จํานวน 8 คน

– ประเภทยาที่ไปซื้อยาท่ีรานยา เปนยาจัด

ตามอาการ รอยละ 54.2 ยาเรียกหา รอยละ 45.8 

ความตองการเมือ่ไปซือ้ยาทีร่านยา ตองการไดรบัคํา

แนะนําการใชยามากท่ีสดุ (รอยละ 73.7) รองลงมา 

คือ ตองการรับยาจากเภสัชกร (รอยละ 22.8) 

สาํหรับยาราคาถกู มคีวามตองการนอยท่ีสดุ (รอยละ 

1.75) 

– พบเภสัชกรเมื่อไปซื้อยาที่รานยา รอยละ 

36.2 พบเภสัชกรท่ีรานยาในสัดสวนต้ังแตรอยละ 
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90 – 100 ของจํานวนครั้งท่ีไปซื้อ รอยละ 42.6

 พบเภสัชกรทีร่านยาในสัดสวนตัง้แตรอยละ 50 – 89 

รอยละ 21.2 พบเภสัชกรในสัดสวนนอยกวารอยละ 

50 หรือไมเคยพบเภสัชกรในรานยาเลย อยางไร

ก็ตาม รอยละ 60.9 ไมซื้อยาท่ีรานนั้นหากไมพบ

เภสัชกร

– สิทธิของผูบริโภคในการซื้อยาที่ปลอดภัย

ในรานยา 5 ขอ รอยละ 85.4 ทราบขอมูล แตเคย

ถามเมื่อไปซื้อยาเพียงรอยละ 35.9

– ความหมายของ “เภสัชกรแขวนปาย” 

รอยละ 62.5 ยังไมเขาใจความหมายที่ถูกตอง

ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานโครงการ

1. ความตระหนักของผูบริหาร ประชาชน 

และเภสัชกร ยังมีจาํนวนนอย ผูบริหารท้ังในระดับ

จงัหวัดและกระทรวงสาธารณสุขยังไมเห็นความสําคัญ

และความรุนแรงของปญหาเภสชักรแขวนปายในราน

ยา ประชาชนยังไมตระหนักถึงพฤติกรรมไปรานยา 

ถามหาเภสัชกร และสิทธิในการซื้อยาที่ปลอดภัยใน

รานยา สวนเภสัชกรบางกลุมยังมองปญหาเภสัชกร

แขวนปายเปนความผิดทั่วไปที่ไมรุนแรงและไม

สงผลกระทบตอความปลอดภัยในการใชยาของ

ประชาชน และไมสนใจพัฒนารานยาใหผานเกณฑ

รานยาสีขาว

2. ระยะเวลาการดําเนินการโครงการ มรีะยะ

เวลาเพียง 9 เดือน นับตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2553 – 31 สิงหาคม 2554 จึงทําใหผลลัพธการ

ดําเนินการโครงการยังไมเห็นผล

ผลกระทบของการทําโครงการ
1. ผลกระทบจากกลุมผู เสียผลประโยชน 

หลายจังหวดัไดรบัผลกระทบจากผูรบัอนญุาตขายยา

ที่มีอิทธิพล มีการขมขู คุกคาม จนถึงกับการทําราย

รางกาย ตามขาวกรณีเภสชักรสาํนักงานสาธารณสขุ

จังหวัดอุดรธานีถูกทํารายรางกาย หรือ เภสัชกร

จังหวัดหน่ึงถูกรองเรียนจากรานยาท่ีถูกเขมงวดใน

การขออนุญาตใหม อาสาสมัครผูบริโภคบางจังหวัด

ถกูขมขูคกุคามจากเจาของรานขายยาเม่ือไปสอบถาม

วา “เภสชักรอยูไหม” นอกจากนี ้แมแตกลุมเภสัชกร

แขวนปายในกลุมตางๆ ทั้งเภสัชกรที่เปนผูบริหาร 

เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรรานยา ก็มีการกีดกัน 

ไมใหความรวมมือ ทาํใหจงัหวะกาวของแตละจังหวัด

ในการดาํเนินการโครงการไมเทากัน บางจงัหวัดตอง

ชะลอการดําเนินการโครงการ จนถึงกับยกเลิก

โครงการ

2. ผลประโยชนทับซอน หรือผลประโยชน

ขัดกันของผูมีอํานาจหนาที่หลายจังหวัด ทั้งเภสัชกร

ที่เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติยา 

เภสัชกรท่ีเปนรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด/

หัวหนากลุมงานคุ มครองผู บริโภคของสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ยังมีพฤติการณแขวนปาย หรือ 

มผีลประโยชนจากการขายยาทีฝ่าฝนกฎหมายทําให

ไมไดรับความรวมมือในการขับเคลื่อนโครงการ

3. นโยบาย และการสนบัสนุนจากสวนกลาง 

ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สภา

เภสชักรรม สมาคมเภสชักรรมชมุชน ยงัมีนอย ไมมี

ยทุธศาสตรและแผนการดําเนินการทีช่ดัเจนและเขม

งวดจริงจัง ทําใหยังไมสงผลตอการดําเนินการแกไข

ปญหาเภสัชกรแขวนปายในภาพรวมของประเทศ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สภาเภสชักรรม และ สมาคมเภสชักรรมชมุชน 

(ประเทศไทย) ควรเปนแกนหลักในการประสาน

หนวยงานที่เก่ียวของ นําขอเสนอจากการประชุม

สมัชชาเภสัชกรรมไทย 97 ป เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 

2553 มาขับเคล่ือนใหมีผลทางปฏิบัติอยางจริงจัง 

เชน การสรางเวทีพดูคุยสําหรับเครือขายเภสัชกรขจัด

ปญหาเภสชักรแขวนปายอยางตอเน่ืองสมํา่เสมอ การ

ตรวจสอบจรรยาบรรณเชิงรุก สรางกระบวนการ 

de – normalization พฤติกรรมไมแขวนปายแก
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รานยาใหมที่อนุญาต ก็มีหลักเกณฑการอนุญาต

เดียวกัน

วิทยาลัยการคุมครองผู บริโภคดานยาและ

สขุภาพแหงประเทศไทย รวมกบัองคกรเภสัชกรสาขา

คุมครองผูบริโภคหรือเภสัชกรท่ีบังคับใชกฎหมาย 

ทําการกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณเภสัชกรท่ี

ทํางานดานคุมครองผูบริโภค รวมทั้ง หลักเกณฑ

จรยิธรรมวาดวยหลกัผลประโยชนขดักนัของเภสชักร

ทีป่ฏิบตัหินาท่ีคุมครองผูบริโภค และสภาเภสัชกรรม

มีการจัดต้ังหนวยตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของ

เภสัชกรทีบ่งัคบัใชกฎหมายท่ีมกีารประพฤตผิดิจรรยา

บรรณหรือมีผลประโยชนขัดกัน

เภสัชกรทุกองคกร แกไขปญหา Conflict of Interest 

ของเภสชักรทีบ่งัคบัใชกฎหมาย การสือ่สารสาธารณะ

ใหประชาชนทราบถึงคุณคาของเภสัชกรในรานยา 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควร

เรงรัดใหมีการบังคับใชกฎกระทรวงเก่ียวกับหลัก

เกณฑวธิกีารท่ีดใีนการบริการดานเภสัชกรรม (Good 

Pharmacy ; GPP) เพื่อผลักดันใหรานยาเปนสถาน

ประกอบวิชาชพีเภสัชกรรม ซึง่ทาํใหมคีวามจาํเปนที่

ตองใหเภสัชกรมาอยูปฏิบัติหนาท่ีในรานยาเพื่อ

ประกอบวิชาชีพตามเกณฑที่กําหนด นอกจากนี้ ให

มีนโยบายที่ชัดเจนแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ทกุจังหวัดในการจัดระเบยีบรานยาตามแนวทางรวม

ดาํเนนิการเพือ่แกไขการฝาฝนกฎหมายทีเ่ก่ียวกบัยา 

ป 2553 กําหนด Roadmap ที่ชัดเจนในการใหราน

ยาทกุแหงมีเภสชักรตลอดเวลาท่ีเปดทําการ สาํหรบั
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การขับเคลื่อนในระดับ
สถานพยาบาลเพือ่การใชยาท่ีเหมาะสม:
กรณีศึกษาเครือขายคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัด

รศ.ภญ.ดร.โพยม วงศภูวรักษ และ ดร.ภญ.อุษณีย วนรรฆมณี*

บทนํา

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบดั (Pharmacy Therapeutic 

Committee; PTC) เปนกลไกสําคัญในการกําหนดนโยบายและ

แนวปฏิบัติตางๆ เพื่อใหเกิดการใชยาที่เหมาะสมในสถานพยาบาล 

บทความนี้นําเสนอการจัดต้ังเครือขายคณะกรรมการเภสัชกรรมและ

การบาํบดัของโรงพยาบาลในภมูภิาคตางๆ ในประเทศไทย ทีม่กีารจดัตัง้

ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและรวมมือกันผลักดันใหมีการใชยา

อยางเหมาะสมและลดคาใชจายที่ไมจําเปนจากการใชยา 

* คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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1. สถานการณการใชยาที่เหมาะสม
 ในระดับสถานพยาบาลกอน
 มีเครือขายคณะกรรมการ
 เภสัชกรรมและการบําบัด 

อนุสนธจิากบญัชียาหลกัแหงชาตฉิบับป พ.ศ.

2551 มีเปาประสงคเพื่อสรางเสริมระบบการใชยา

อยางสมเหตุผล แตตลอดชวงเวลาท่ีผานมา ยังมี

ปญหาการใชยาอยางไมสมเหตุผลอยู ทาํใหคาใชจาย

ดานยาในประเทศไทยพุงสูงข้ึนทุกป (สํานักงาน

ประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ, 2551) 

ตั้งแตป พ.ศ.2552 เปนตนมา หนวยงานที่

ดูแลดานคาใชจายในการรักษาพยาบาลของประเทศ 

เชน สาํนักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

และกรมบัญชีกลาง เริ่มนําประเด็นคาใชจายดานยา

ทีม่ากเกนิจําเปนและไมเปนไปตามแนวทางการรกัษา

ที่มาตรฐาน มากํากับการเบิกจายคาใชจายดานยา

และไดดาํเนนิการตรวจสอบการใชยาทีไ่มเปนไปตาม

ขอบงใชหรอืตามเกณฑมาตรฐานท่ีกาํหนด เมือ่ตรวจ

พบปญหาในการใชยาดังกลาวจะมีการเรียกเงินคืน

หรือหักจํานวนยาทีใ่ชผดิเงือ่นไขในการเบกิยาในงวด

ตอไป สงผลใหโรงพยาบาลที่ไมมีการควบคุมการใช

ยาที่ดีพอตองสูญเสียคาใชจายดานยาโดยไมสมควร 

2. การเปลี่ยนแปลงจาก
 ป พ.ศ.2552 – 2554 
 ที่เปนรูปธรรม 

ในป พ.ศ.2552 สปสช.ใหทนุสนบัสนนุโครงการ

ประสานความรวมมอืการพัฒนาเครอืขายสรางความ

เขมแข็งใหคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

เพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล ตามนโยบายยาหลัก

แหงชาติใน 3 ภมูภิาค โดยมีผูประสานงาน คอื คณะ

เภสัชศาสตรรวมกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร ในเขตภาคเหนือตอนลาง คณะเภสชัศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดลในเขตภาคกลาง และคณะ

เภสัชศาสตรรวมกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร ในเขตภาคใต

เพ่ือใหมจีดุต้ังตนในการดาํเนนิงาน สาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยการสนบัสนนุ

จาก สปสช. และแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและ

พฒันาระบบยา (กพย.) จงึจัดสัมมนาครัง้แรกทีภ่าคใต 

โดยจดัรวมกับคณะเภสัชศาสตรและคณะแพทยศาสตร 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร เรือ่ง “การลดความเสีย่ง

การสูญเสียคาใชจายดานยา” เมือ่วนัที ่2 – 3 พฤศจิกายน 

2552 ที่จังหวัดสงขลา ในการสัมมนาครั้งนี้มีผูเขา

รวม 56 คน เปนแพทยและเภสัชกรจากโรงพยาบาล

ในภาคใต 18 แหง ตัวแทนจาก กพย., อย., คณะ

เภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวทิยาลัย

มหิดล ทีป่ระชุมมีมติใหมีการจัดต้ัง “เครอืขาย PTC 

ในภาคใตเพ่ือประกันคุณภาพและลดคาใชจายดานยา” 

โดยมีคณะเภสัชศาสตร และคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 11 และ 12 เปน

ผูประสานงานหลัก 

ตอมาในป พ.ศ.2553 กพย.ไดใหทนุสนับสนุน 

โดยขยายเครือขายไปยังในภาคเหนือตอนบน และ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผูประสานงาน คือ 

คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัย

ขอนแกน, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวทิยาลัย

มหาสารคาม

 
3. ผลสัมฤทธิ์ของการทํางานจาก
 การมีเครือขายคณะกรรมการ
 เภสัชกรรมและการบําบัด 

ผลการดําเนนิงานของเครือขายคณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบําบัดในแตละภูมภิาคมีลกัษณะ

ที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับจุดเนนที่แตละเครือขาย

ดําเนินการดังนี้ 



รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 255482

3.1 เครือขายภาคใต 

กระทรวงสาธารณสุขไดมคีําส่ังแตงต้ัง “คณะ

กรรมการเภสัชกรรมและการบาํบดัเครือขายภาคใต” 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2553) โดยมี รศ.นพ.กิตติ 

ลิ่มอภิชาตเปนประธาน และมีกรรมการจากสํานัก

บรหิารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสขุ, สปสช.

เขต 11 และ 12, ผูอาํนวยการโรงพยาบาลและหวัหนา

กลุมงานเภสัชกรรมจากโรงพยาบาลในภาคใต 17 

แหงคือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร โรงพยาบาล

มหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลกระบ่ี 

โรงพยาบาลพงังา โรงพยาบาลตะกัว่ปา โรงพยาบาล

วชิระภู เ ก็ต โรงพยาบาลศูนย สุ ราษฎร ธานี 

โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ 

โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลเทพา โรงพยาบาล

ตรัง โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลปตตานี 

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร โรงพยาบาล

สุไหงโกลก โรงพยาบาลสตูล และอาจารยจากคณะ

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตอมา

โรงพยาบาลเบตงแสดงความจํานงขอเขารวมเปน

เครือขายดวย แตยังไมไดมีคําสั่งแตงตั้งจากระทรวง

สาธารณสุข 

การประสานงานของคณะกรรมการเครือขาย

ภาคใตใชระบบอีเมลลเปนหลัก และมีการประชุม

สรปุการดําเนนิงานและวางแผนการดาํเนนิเปนระยะ 

ในป พ.ศ.2553 มกีารประชุมคณะกรรมการเครือขายฯ 

3 ครั้ง โดยมีผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 1) มีการแลกเปลี่ยน

ขอมูลท่ีเปนประโยชนในการบริหารจัดการยาใน

โรงพยาบาล เชน ขอมูลคุณภาพยา และ drug 

monograph 2) มกีารแลกเปล่ียนขอมลูวธิกีารทาํงาน

ของคณะกรรมการ PTC ในโรงพยาบาล 3) มีการ

วิเคราะหรอยละของคาใชจายดานยาเทียบกับคาใช

จายทั้งหมดของโรงพยาบาลในเครือขายเพ่ือสะทอน

ใหแตละโรงพยาบาลทราบถึงความสามารถใน

การควบคุมคาใชจายดานยาของตนเองเมื่อเทียบกับ

โรงพยาบาลอื่น 4) มีการรวบรวมขอมูลคาใชจาย

ดานยาของผู ป วยนอกที่ใชสิทธิสวัสดิการรักษา

พยาบาลขาราชการของโรงพยาบาลในเครือขาย 

สาํหรบัยาท่ีกรมบัญชีกลางกําลังจะมีมาตรการในการ

ตรวจสอบ 9 กลุม 5) มีการแลกเปล่ียนแนวทาง

ในการบริหารจัดการยาบัญชี จ (2) เพ่ือปองกัน

การสูญเสียคาใชจายดานยา 6) มีการสํารวจมูลคา

การใชยาสูงสุด 20 รายการแรกของโรงพยาบาลใน

เครือขายเพ่ือวิเคราะหหารายการยาท่ีจะทํา drug 

use evaluation (DUE) รวมกัน พบวายาที่มีมูลคา

การใชสูงสุดคือ atorvastatin จึงวางแผนท่ีจะทํา 

DUE รวมกันเปนตัวแรกคอื atorvastatin และเพื่อ

ใหโรงพยาบาลในเครือขายสามารถดําเนินงานดาน 

DUE ไดอยางเปนระบบ จึงมีการอบรมเภสัชกรจาก
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โรงพยาบาลในเครือขายใหทํา DUE โดยใชระบบ

คอมพิวเตอร ในเดือนสิงหาคม 2554 (คณะ

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2553; 

โพยม วงศภูวรักษ และอารยา ศรีไพโรจน, 2553) 

ดังน้ัน การดําเนินงานของเครือขายภาคใตจึงเปน

ลกัษณะของคณะกรรมการทีม่ตีวัแทนจากโรงพยาบาล

ตางๆ โดยมีการวิเคราะหสถานการณและปญหา 

มีการหาวิธีแกปญหาดานคาใชจายและการสงเสริม

การใชยาใหสมเหตุสมผลรวมกัน

3.2 เครือขายภาคกลาง 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลได

ประสานงานกบัเครือขายของโรงพยาบาลในภาคกลาง 

ในป พ.ศ.2553 มีการประชุมสัมมนา 3 ครั้ง เรื่อง 

“บทบาทของคณะกรรมการเภสชักรรมและการบําบัด

ในการลดความเส่ียงจากการสูญเสียคาใชจายดานยา

ของโรงพยาบาล” มีตัวแทนจากโรงพยาบาลเขารวม 

18 แหง คร้ังท่ี 2 เร่ือง “การดําเนนิงานตามนโยบาย

สงเสรมิการใชยาช่ือสามัญและยาในบัญชยีาหลกัแหง

ชาติ” มีตัวแทนจากโรงพยาบาลเขารวม 49 แหง” 

และครั้งที่ 3 เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการนําเสนอ

ขอมูลสําหรับเลขานุการคณะกรรมการเภสัชกรรม

และการบําบัด” นอกจากน้ีหลังจากการประชุม

เครือขายครั้งที่ 1 ไดมีการจัดตั้ง “เครือขายสมาชิก

คณะกรรมการเภสชักรรมและการบําบัด” ทางอเิล็ก-

ทรอนิกสเมลล เพื่อประโยชนในการสื่อสารถึงกัน 

โดยมีสมาชิกในเครือขาย 94 คน การดําเนินงาน

ของเครือขายภาคกลางจึงเปนลักษณะของการจัด

ประชุมและมีการส่ือสารและประสานงานทางระบบ

อีเมลล (คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2553) 

3.3 เครือขายภาคเหนือตอนลาง 

คณะเภสัชศาสตรและคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวรไดประสานงานกับเครือขาย

โรงพยาบาลในเขตภาคเหนอืตอนลาง คอื โรงพยาบาล

ที่เปนเครือขายในการรวมผลิตแพทยของคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 แหง ไดแก 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาล

พทุธชนิราชพษิณุโลก โรงพยาบาลพจิติร โรงพยาบาล

กาํแพงเพชร โรงพยาบาลอตุรดติถ โรงพยาบาลแพร 

และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสิน และโรงพยาบาล

ในจังหวัดใกลเคียงอีก 5 แหง ไดแก โรงพยาบาล

ศรีสังวร โรงพยาบาลสโุขทยั โรงพยาบาลเพชรบรูณ 

โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ และโรงพยาบาล

อทุยัธาน ีโดยในป พ.ศ.2553 มกีารประชมุเครอืขาย 

4 ครั้ง เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง และ

ประชุมระดมสมอง 1 ครั้ง ครั้งที่ 1 เรื่อง “คณะ
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กรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดกับการบริหาร

จัดการบัญชียาของโรงพยาบาล” มีตัวแทนจาก

โรงพยาบาลเขารวม 9 แหง ครั้งที่ 2 เรื่อง “การ

ศึกษาชีวสมมูลและการประเมินการศึกษาชีวสมมูล

เพือ่การบรหิารจดัการบญัชยีาของโรงพยาบาล” และ

ครั้งที่ 3 เปนการระดมสมองเรื่อง “การประกัน

คณุภาพยาและความกาวหนาการดําเนินงานของเครอื

ขายคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดในเขต

ภาคเหนือตอนลาง” มีตัวแทนจากโรงพยาบาลเขา

รวม 9 แหง และครัง้ท่ี 4 เปนการประชมุเร่ือง ”การ

ใชหลกัฐานเชงิประจักษและการประเมนิความคุมคา

ในการคัดเลือกยาสําหรับบัญชียาของโรงพยาบาล” 

มตีวัแทนโรงพยาบาลเขารวม 6 แหง การดาํเนนิงาน

ของเครอืขายภาคเหนอืตอนลางจึงเปนการมุงเนนสราง

ความเขมแข็งของทีมงานเลขานุการคณะกรรมการ

เภสชักรรมและการบาํบดัในการเตรยีมขอมลูเพือ่การ

คดัเลือกยา และการสรางนโยบายในการคดัเลือกและ

จัดทําบัญชียาของโรงพยาบาลอยางเขมแข็ง (ศิรดา 

มาผันตะ, 2553) 

3.4. เครือขายภาคเหนือตอนบน

โดยคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

ไดประสานงานกับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม 

แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน เชียงราย พะเยา แพร 

และนาน และจัดสัมมนา 1 ครั้ง เรื่อง “การพัฒนา

ความเขมแขง็ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ

บําบัดเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล เขตภาคเหนือ

ตอนบน” มีตัวแทนจากโรงพยาบาลเขารวมประชุม 

24 แหง และเภสัชกรจากสํานักงานสาธารณสุข

จงัหวดั 8 แหง โดยมกีารสรปุสถานการณการทํางาน 

บทบาทหนาที ่และปญหาอปุสรรคในการปฏิบตัหินาที่

ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดของ

สถานพยาบาลระดับตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน 

และไดเกิดเครอืขายความรวมมือของคณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบําบัดในเขตภาคเหนือตอนบน 

แตในสวนของแผนการดําเนินงานของเครือขายใน

การสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรม

และการบําบัดของสถานพยาบาลในเขตภาคเหนือ

ตอนบนยังไมชัดเจน เนื่องจากผูเขารวมประชุมมา

จากบริบทของสถานพยาบาลที่ตางกัน ทําใหปญหา 

อปุสรรค และความตองการในการสรางความเขมแขง็

ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบดั มคีวาม

แตกตางกันไป (กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล, 2553) 

3.5 เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีผูประสานงาน 3 หนวยงานดังนี้

3.5.1 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยความรวมมือกับสปสช.เขตขอนแกน อุดรธานี 

และนครราชสีมาประสานงานกับโรงพยาบาลใน

จังหวัดขอนแกน อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัว

ลาํพู และชัยภูม ิและไดจดัสัมมนา 1 คร้ัง เร่ือง “การ

พัฒนาความเขมแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรม

และการบาํบดัเพือ่การใชยาอยางสมเหตผุล เขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน” มโีรงพยาบาลเขารวม

สัมมนา 27 แหง ซึ่งไดมีการสรุปสถานการณ

การทาํงาน บทบาทหนาที ่และปญหาอปุสรรคในการ

ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ

บําบัดของสถานพยาบาลระดับตางๆ ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และไดเกิดเครือขาย

ความรวมมือของคณะกรรมการเภสัชกรรมและ

การบําบัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

แตแผนการดาํเนนิงานของเครือขายในการสรางความ

เขมแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบดั

ของสถานพยาบาลในเขตน้ียังไมชัดเจน (กรแกว 

จันทภาษา, 2554) 

3.5.2 คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประสานงานกับกลุมงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และเครือขายเภสัชกร

จังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อ

ประเมินสถานการณการทํางานของคณะกรรมการ

เภสชักรรมและการบําบัดเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

ตอนลาง และไดจดัสมัมนา 1 ครัง้ เรือ่ง “การพัฒนา

ความเขมแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
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การบําบัดเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล เขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง” มีผูเขารวมสัมมนา

จาก 7 จงัหวดั คอื อบุลราชธาน ีศรสีะเกษ อาํนาจเจรญิ 

ยโสธร สุรินทร บุรีรัมย และนครราชสีมา รวม 48 

แหง ซึ่งทําใหไดรายชื่อเภสัชกรที่เปนผูประสานงาน

ระดับจังหวัดในเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง และไดแผนพฒันางานระดับเครอืขาย (คณะ

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553) 

3.5.3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ไดมีการสํารวจปญหาอุปสรรคการ

พัฒนางานของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ

บําบัดของโรงพยาบาลใน 19 จังหวัด และมีการจัด

สัมมนา 1 ครั้ง เรื่อง “การพัฒนาความเขมแข็งของ

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดเพื่อการใช

ยาอยางสมเหตุผล” มีโรงพยาบาลที่เขารวมสัมมนา 

18 แหง ซึ่งทําใหเกิดเครือขายการประสานความ

รวมมือของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด คือ รอยเอ็ด 

มหาสารคาม กาฬสนิธุ นครพนม และสกลนคร และ

ไดแนวทางในการดาํเนนิการของเครอืขายในการสราง

ความเขมแขง็ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ

บําบัดในเขตนี้ (ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, 2553) 

3.4 การแลกเปลี่ยนประสบการณและ
การประสานงานระหวางเครือขายคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัดในแตละภูมิภาค

3.4.1 องคกรท่ีสนับสนุนใหเกิดเครือขาย

เภสชักรรมและการบําบัดในภูมภิาคตางๆ ทัง้ กพย., 

สปสช และอ.ย.ไดพยายามสนับสนุนใหเกิดการ

ประสานงานและแลกเปล่ียนประสบการณระหวาง

เครอืขายในภูมภิาคตางๆ อยูเสมอ โดยเฉพาะ กพย.

ไดใหทุนสนับสนุนสําหรับผูแทนจากเครือขายคณะ

กรรมการ เภสชักรรมและการบําบัดในภูมภิาคตางๆ 

เขารวมประชมุหรือรวมกิจกรรมท่ีเครือขายในภมูภิาค

อื่นดําเนินการ รวมท้ังเม่ือมีการจัดประชุมสัมมนา

โดย อ.ย. หรือ กพย. ในชวงป พ.ศ.2553 – 2554 

มกัมกีารสอดแทรกใหมหีวัขอเกีย่วกบัการดําเนนิงาน

ของคณะกรรมการเครอืขายเภสชักรรมและการบําบัด

อยูเสมอ รวมทั้งทําใหเกิดเครือขาย “Smart PTC 

Network” และมกีารจดัทําอีเมลลกลุมเพ่ือเปดโอกาส

ใหตวัแทนจากเครือขายภมูภิาคตางๆ ไดแลกเปล่ียน

ประสบการณกนั เชน กรณีการเบิกจาย glucosamine 

และกจิกรรมเพ่ือการพฒันาเทคนิคการนาํเสนอขอมูล

ในท่ีประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

3.4.2 มีการพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลบน

อนิเทอรเนต็สาํหรบัเครอืขายคณะกรรมการเภสชักรรม

และการบําบัดเพ่ือสนับสนุนระบบการใชยาอยางสม

เหตผุล โดย กพย.ใหทนุสนบัสนนุคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวรจดัทําเวบ็ไซตชือ่ “เครอืขายคณะ

กรรมการเภสชักรรมและการบาํบดั” เพือ่แลกเปลีย่น

ขอมูลเกีย่วกับการจดัการระบบยาและประสบการณ

การดําเนินงานของสมาชิกเครือขายทั้งประเทศ ที่ 

www.ptcnetwork.in.th แตจากผลการดําเนินงาน

พบวา เบื้องตนขอมูลที่นําเสนอยังมีการแลกเปลี่ยน

นอย และยงัไมครอบคลุมเปาหมายของเน้ือหาทัง้หมด

ทีจ่ะนาํเสนอ อยางไรกต็ามจากการประเมนิหลงัการ

ใชพบวาผูใชสวนใหญมีความพึงพอใจตอเว็บไซตใน

ระดับมาก (นันทวรรณ กิติกรรณากรณ, 2553) 

4. สรุปบทเรียนการขับเคลื่อน
 ที่ผานมาเพื่อเปนขอเสนอแนะ
 สําหรับอนาคต

หากมองยอนกลับไปพบวา การมีเครือขาย

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดเปนส่ิงท่ีดี

ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและมีการชวยเหลือ

ซึง่กนั อยางไรก็ตามการดาํเนนิงานของคณะกรรมการ

เครอืขายฯยงัตองพฒันาตอไป เพราะการดาํเนนิการ

ใหเครือขายประสบผลสําเร็จไดตองมีการติดตอ

สื่อสารกันอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ประกอบกับ

ตองมีผูประสานงานหลักที่คอยกระตุนสมาชิกใน

เครอืขายใหมกีารแลกเปลีย่นประสบการณและรวมกนั

แกไขปญหาที่มักพบรวมกันอยูเสมอ อยางไรก็ตาม

ในการจัดประชุมหรือสัมมนาโรงพยาบาลในทุก
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เครือขายพบปญหารวมกันคือ แมจะเชญิประธานและ

เลขานุการในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

ของแตละโรงพยาบาล แตผูเขารวมประชมุสวนใหญ

จะมเีพยีงเลขานกุารคณะกรรมการ ทาํใหการตดัสนิใจ

เชงินโยบายท่ีจะขบัเคลือ่นความเขมแขง็ของเครือขาย

กระทาํไดยาก จงึควรมกีลยทุธในการดึงดดูใหประธาน

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบดั เขาประชุม

ดวย โดยตองเนนใหเห็นประโยชนที่ชัดเจนของการ

เขารวมประชุม โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับคาใชจาย

ดานยาที่ผูบริหารระดับสูงมักใหความสนใจ

5. ขอเสนอแนะ ความมุงหวัง
 ตอการพัฒนา

เปนที่พิสูจนมาทั่วโลกแลววา คณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบําบัดท่ีมีความเขมแข็งจะเปน

กลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบยาใน

โรงพยาบาล การทาํใหเกดิระบบการเรยีนรูซึง่กนัและ

กันของเครือขาย PTC การแลกเปล่ียนและแบงปน

ทรัพยากรรวมกันเพ่ือสรางความเขมแข็งของ PTC 

เปนสิ่งที่ตองทําตอเนื่องและควรมีการประสานงาน

และดําเนินงานรวมกันระหวางเครือขายคณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบําบัดในภูมภิาคตางๆ ใหชดัเจน

ยิ่งข้ึนเพื่อเปนแรงขับเคล่ือนที่มีพลังมากขึ้นในการ

ผลักดันใหมีการใชยาอยางสมเหตุสมผลตอไป
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ภาคผนวก
รายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของการทํางานเพื่อพัฒนาระบบยาจากการมี
เครือขายคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดเครือขายภาคใต

1. การแลกเปล่ียนขอมูลและวิธีการทํางานของ PTC ที่เปนประโยชนในการบริหารจัดการยาใน

โรงพยาบาล เชน ขอมูลผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพยาจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร, ขอมูล drug 

monograph จากโรงพยาบาลสุราษฎรธานี, แนวทางการคัดเลือกยาในการจัดซ้ือของแตละโรงพยาบาลใน

เครือขาย, การเฝาระวังยาท่ีอาจกอใหเกิดปญหาในโรงพยาบาล เชน การใชยาตัวอยาง ยาใหมที่อยูในการ

ระยะติดตามความปลอดภัยในการใชยา การลดคาใชจายสําหรับยาที่มีราคาแพง 

สําหรับวิธีการทํางานของ PTC ตองสนับสนุนและผลักดันใหผูอํานวยการและทีมบริหารโรงพยาบาล 

โดยเฉพาะเลขานุการ PTC ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการใชยาในโรงพยาบาลที่ชัดเจน เพื่อให

คณะกรรมการ PTC สามารถตัดสินใจไดวา การใชยาในโรงพยาบาลมีปญหาอยางไร ยาชนิดใดที่ทําใหเกิด

ภาระคาใชจายของโรงพยาบาล 

2. การใชขอมูลคาใชจายดานยาเพื่อการพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาล 

2.1 การที่มีขอมูลภาระคายาในโรงพยาบาล เมื่อเทียบกับคาใชจายทั้งหมด จะเปนปจจัยที่จะให

ผูบริหารหันมาใหความสนใจในดานยา โดยที่แตละโรงพยาบาลในเครือขายสงขอมูลคายาเทียบกับคาใชจาย

ทั้งหมดของโรงพยาบาลของปงบประมาณ 2552 มายังคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พบวา จากขอมูลของโรงพยาบาล 12 แหง คาใชจายดานยาเทียบกับคาใชจายทั้งหมดของโรงพยาบาลอยูใน

ชวงระหวางรอยละ 10.40 – 50.16 ทัง้ๆทีม่รีะดบัของภาระงานใกลเคียงกัน ซึง่สะทอนใหเห็นถงึประสทิธิภาพ

ของระบบการจัดการคาใชจายดานยาของโรงพยาบาลแตละแหง ทาํใหโรงพยาบาลไดกลบัไปทบทวนกระบวนการ

บริหารจัดการของตนเอง

2.2 การลดความเสี่ยงภาระคายาของโรงพยาบาล หากมีมาตรการลดคาใชจายดานยาของ

กรมบัญชีกลาง 

จากการทีก่รมบญัชกีลางกาํลงัจะมมีาตรการในการตรวจสอบ ความเหมาะสมในการใชยา 9 กลุม คอื 

antiplatelets, proton pump inhibitors, NSAIDs, antihyperlipidemia, ACEIs, ARBs, glucosamine, 

ยาสําหรับ osteoporosis และ anticancer ดังนั้นหากการใชยาในโรงพยาบาลไมสอดคลองกับเกณฑที่จะให

เบิกจายได ทางโรงพยาบาลอาจเสี่ยงตอการถูกเรียกเก็บเงินคืน เครือขายจึงมีการลําดับขอมูลการใชยา

ทั้ง 9 กลุม ไปยังคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิเคราะห และขอมูลนี้จะสะทอนการใชยา

ของโรงพยาบาล เพือ่ใหมกีารปรับตวัในการควบคมุการใชยาใหสมเหตุผลสาํหรบัผูปวยนอกทีม่สีทิธสิวสัดกิาร

รักษาพยาบาลขาราชการ 

มกีารแลกเปลีย่นแนวทางในการบริหารจดัการยาบัญช ีจ (2) เพือ่ปองกนัการสญูเสยีคาใชจายดานยา
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คณะกรรมการเครือขายฯไดแลกเปลี่ยนขอมูลและมีมติรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการ

ยาบัญชี จ (2) เพ่ือปองกันการสูญเสียคาใชจายดานยา โดยมีตัวอยางของโรงพยาบาลสงขลานครินทรที่มี

นโยบายใหแพทยที่เปนผูสั่งยาตองรวมรับผิดชอบรอยละ 50 ของมูลคายาที่สปสช.ตรวจพบวาใชผิดเงื่อนไข 

ที่ประชุมจึงมีมติวา “คณะกรรมการ PTC ของโรงพยาบาลในเครือขายฯ ควรกําหนดมาตรการที่เครงครัด

ตามขอกําหนดของสปสช. และใหมีการกรอกขอมูลในแบบฟอรมกํากับการใชยาใหครบถวนตามขอกําหนด

ของสปสช. เภสัชกรจึงจะจายยากลุมนี้ได”

2.3 การสํารวจมูลคาการใชยาสูงสุด 20 รายการแรกของโรงพยาบาลในเครือขายเพื่อวิเคราะห

หารายการยาที่จะทํา drug use evaluation (DUE) หรือ drug use review (DUR) รวมกัน

คณะกรรมการเครอืขายฯไดสํารวจมูลคาการใชยาที่มีมูลคาการใชสูงสุด 20 รายการแรก พบวา มียา

ที่รายงานมาทั้งหมด 109 รายการ ยาที่มีมูลคาสูงในการใชยานอกบัญชียาหลักเรียงตามลําดับดังนี้ ยากลุม 

antilipidemic agents (24%), bone & joint therapeutic agents, angiotensin receptor blocking agents 

(ARBs), antihypertensive agents และ antiplatelet agents ตามลําดับ โดยมีมูลคาการใชยาดังนี้ atorv-

astatin 76.6 ลานบาท (13 โรงพยาบาล), valsartan 45.8 ลานบาท (11 โรงพยาบาล) และ rosuvastatin 

26 ลานบาท (6 โรงพยาบาล) คณะกรรมการเครือขายฯ จงึมีมติใหโรงพยาบาลในเครือขายทํา prospective 

DUE รวมกันในยา atorvastatin และหลังจากการจัดตั้งเครือขายไปแลวระยะหนึ่ง เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 

ไดมีการรวบรวมผลการดําเนินการ พบวาจากขอมูลที่รวบรวมได 15 โรงพยาบาล มีอยู 1 แหงที่ไมมี

ยา atorvastatin มาตั้งแตกอนเขารวมเครือขาย สําหรับ 14 โรงพยาบาลที่มี atorvastatin พบวามี 9 แหง

ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการยาลดไขมันในโรงพยาบาล เชน เปลี่ยนจากยาตนแบบมาเปนยาท่ีผลิตภายใน

ประเทศ หรือกรณีโรงพยาบาลมียาลดไขมันท่ีเปนยาตนแบบหลายตัวมีการเพิ่มยาที่ผลิตภายในประเทศ 

มโีรงพยาบาล 7 แหงท่ีมีการดําเนินการทํา retrospective DUE ของ atorvastatin คณะกรรมการเครอืขายฯ 

จึงมีมติรวมกันวาจะทํา prospective DUE ของ atorvastatin ในปพ.ศ.2554 ตอไป

นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 พบวาจากโรงพยาบาล 13 แหงที่มีการใช valsartan ที่เปน

ยาตนแบบ มีการนําเร่ืองการลดคาใชจายของยานี้เขาท่ีประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

ของโรงพยาบาล 11 แหง มีการออกนโยบายในการลดคาใชจายยา valsartan 7 แหง 

เพื่อใหโรงพยาบาลในเครือขายสามารถดําเนินงานดาน DUE ไดอยางเปนระบบ คณะกรรมการ

เครือขายฯ จึงใหมีการอบรมเภสัชกรจากโรงพยาบาลในเครือขายใหทํา DUE โดยใชระบบคอมพิวเตอร 

ในเดือนสิงหาคม 2554



* เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ระบบฐานขอมูลยา
เพื่อการใชยาที่เหมาะสม
ของประชาชน

ภญ.อัญชลี จิตรักนที* 
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สถานการณปญหา
ปจจุบันประชาชนสวนใหญสนใจและใหความ

สําคัญตอสุขภาพและการใชยามากข้ึน ขอมูลเปน

เครือ่งมอืสาํคญัอยางหน่ึงในการตดัสนิใจเลือกบริโภค

สนิคาและบรกิารโดยเฉพาะการตดัสินใจเลอืกซ้ือยา 

ในขณะท่ีประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลยาไดจาก

หลากหลายแหลง ที่ใกลตัวที่สุดคือ ฉลากยาซึ่งมี

ความสําคัญในการใชยามากเนือ่งจากเปนขอมูลท่ีอยู

บนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดใชอานเพื่อการตัดสินใจ

เลือกใชยา แตจากผลการวิจัยประเมินผลโครงการ

รณรงค “อานฉลากกอนซื้อ” ป 25431 พบวา หลัง

การรณรงคผานสื่อมวลชน ผูบริโภคใหความสําคัญ

ขอมลูฉลากยาดานวนัหมดอายหุรอืวนัทีผ่ลติ สรรพคณุ

และคําเตือน แตเมื่อหยุดการรณรงคทางสื่อมวลชน

ไปแลว2 พบวาผูบริโภคมากกวารอยละ 90 อานฉลาก

ผลิตภัณฑสุขภาพ แตมีเพียงรอยละ 17.1 ของ

ผูบรโิภคผลิตภณัฑสขุภาพ อานวนัผลติหรอืวนัหมด

อายุบนฉลากเปนลาํดบัแรก รอยละ 1.9 อานคําเตอืน

เปนลําดับแรก และรอยละ 0.7 อานสรรพคุณเปน

ลําดับแรก ทําใหปญหาการใชยานั้นบอยครั้งเกิดขึ้น

จากการไมอานฉลากยา เพราะยาทุกชนิดอาจทําให

เกิดอันตรายแกผูใชได อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก

การไมอานฉลากใหครบถวน เชน การใชยาไมถกูโรค 

ไมถกูคน หรือไมถกูขนาด การไดรบัการยาเกนิขนาด 

การไดรับยาซํ้าซอน หรือเกิดอาการขางเคียงจากยา

เนื่องจากใชยาไมถูกวิธี เปนตน 

อยางไรก็ตามการหวังพึง่ขอมลูยาบนฉลากยา 

เอกสารกาํกับยาทีเ่ปนขอมูลยาทีต่ดิมากบัตัวผลติภัณฑ

ก็ยังคงพบปญหา เนื่องจากพบวา ขอมูลยาดังกลาว

มีความหลากหลายในแตละผลิตภัณฑ บางคร้ัง

มีขอมูลเกี่ยวกับยานั้นๆ ไมครบถวนเทาที่ควร เชน 

คําเตือน, อาการขางเคียงจากการใชยา, ปฏิกิริยา

ระหวางกันของยา, ขอควรระวัง, การเก็บรักษายา, 

การปฏิบตัติวัทีเ่หมาะสม เปนตน เนือ่งจากกฎหมาย

ยาไมมีการกําหนดขอบังคับรายละเอียดไว 

นอกจากนี้ ประชาชนยังไดรับขอมูลผานชอง

ทางการโฆษณาทีม่แีนวโนมสงูข้ึนทุกป ดไูดจากตวัเลข

คาใชจายในการโฆษณายาสูผูบริโภค ในชวงตลอด 

3 ปที่ผานมา (พ.ศ.2549 – 2551)3 สูงกวากวา 2.5 

พนัลานบาทตอป ทัง้นีย้งัไมรวมถงึโฆษณาทีไ่มไดรบั

อนุญาตโดยเฉพาะโฆษณาสงเสรมิการขาย4 ในหลาย

รปูแบบผานทางสือ่ตางๆ ทัง้การทาํตลาดแบบขายตรง 

(Direct Sale) และโฆษณาแฝงในรูปบทความสาระ

ความรูเพ่ือสขุภาพ ทาํขาวแจกในการแถลงขาวแนะนาํ

สินคาท่ีออกใหม การโฆษณาผานการพูดสดของ

ผูดาํเนินรายการในรายการวทิยหุรอืเคเบิล้ทองถ่ิน และ

ใหผูบรโิภคท่ีสนใจสัง่ซือ้สนิคาโดยตรง โดยจดหมาย

สั่งซื้อหรือสั่งซื้อไดทางโทรศัพท ซึ่งแหลงขอมูลการ

โฆษณาท่ีไมถูกตองตางๆ เหลาน้ีลวนกอใหเกิดผล

ตอพฤติกรรมการใชยาท่ีไมถูกตองและไมเหมาะสม

ของประชาชนทัง้ส้ิน โดยจากสถิตกิารฝาฝนเกีย่วกบั

การโฆษณายาที่ไมถูกกฎหมาย พบวา ที่เปนปญหา

หลัก5 ไดแก การโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ต 

รอยละ 85 และจากผลการศกึษาการโฆษณาขายยา

ผานวิทยุ 525 รายการในพื้นที่ 5 จังหวัด พบวา 

ฝาฝนกฎหมายรอยละ 56.4 โดยแสดงสรรพคุณเกนิ

จรงิรอยละ 8.9 แสดงขอความไมถกูตองรอยละ 13.17 

และแสดงขอความที่ทําใหเขาใจผิดรอยละ 21.88 

วทิยุชมุชนมีปญหาการโฆษณายาโดยไมไดรบัอนญุาต 

หรือดวยการพดูสด การกระทาํดังกลาวจึงทําใหผูบริโภค

ไดรับขอมูลท่ีไมถูกตอง สรางความเขาใจผิดในสาระ

สําคัญ และสงผลใหเกิดการใชยาเกินความจําเปน 

กอใหเกิดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ และอาจกอ

ผลเสียตอสขุภาพของผูบรโิภค โดยเฉพาะการโฆษณา

ขายยาผานทางอินเทอรเน็ต ยังสรางผลกระทบ

ดานลบตอสุขภาวะของสตรีและเยาวชน ไดแก การ

ขายยาทําแทง การขายยาบํารุงสมรรถนะทางเพศ 

การขายยาเพ่ือใหหมดสติและนําไปสูการทําผิดทาง

เพศ การขายยารักษาโรคเอดส เปนตน การตดิตาม

จับกุมและดําเนินคดีกระทําไดยาก
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จากสถานการณตางๆ ขางตน เปนสาเหตุหนึง่

ที่อาจทําใหประชาชนใชยาอยางไมถูกตองเน่ืองจาก

ไดรับขอมูลท่ีคลาดเคล่ือน หลายองคกรจึงไดมีการ

ดาํเนินการทีจ่ะใหขอมูลท่ีรอบดานสําหรับประชาชน

เพื่อใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงในชวง 3 ป
ที่ผานมา

นโยบายระดับประเทศ

นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ.2554 และ

ยทุธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.2554 –

2559 ไดรับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ

วนัที ่14 มนีาคม 2554 ไดมกีารกาํหนดกลยุทธหน่ึง

ทีเ่ก่ียวของกบัขอมูลเพือ่สงเสริมการใชยาทีเ่หมาะสม 

ไดแก การสงเสริมใหมฐีานขอมูลดานยาและสขุภาพ

ที่เปนกลาง สําหรับผูประกอบวิชาชีพ ที่เปนระบบ 

เขาถงึไดงายและเปนปจจบุนั ซึง่เปนภารกิจทีห่นวยงาน

ที่เก่ียวของตองขับเคลื่อนกลยุทธดังกลาวใหเปนจริง

ตอไป

กฎหมายและขอตกลงความรวมมือ
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ

ในป 2542 ไดมีขอตกลงรวมกันในกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีขอผูกพันประเทศ

สมาชิกใหตองปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับฉลาก

และเอกสารกํากับยาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 

เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงดังกลาว กระทรวง

สาธารณสขุกาํลงัดาํเนนิการแกไขกฎกระทรวงวาดวย

การข้ึนทะเบียนตํารับยา โดยใหอาํนาจสํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยาในการออกประกาศใหมี

ขอกําหนดในการแสดงฉลากและเอกสารกํากับยา 

ขณะน้ีรางกฎกระทรวงฉบบัใหมไดผานการพจิารณา

จากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว เพ่ือรอ

ผูมอีาํนาจตามกฎหมายลงนามเพือ่ประกาศใชตอไป
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พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย

ทีเ่กิดข้ึนจากสนิคาท่ีไมปลอดภยั พ.ศ.2551 (Product 

Liability Law, PL Law) เปนกฎหมายท่ีใหความ

คุมครองผูบริโภคในการเยยีวยาในกรณทีีไ่ดรบัความ

เสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัย โดยภาระในการ

พสิจูนตกอยูกบัผูประกอบการ สวนผูเสยีหายพสิจูน

เพียงวาไดรบัความเสยีหายจากสนิคาของผูประกอบ

การ และไดใชหรอืเกบ็รกัษาสนิคาตามปกติธรรมดา

เทานัน้โดยสนิคาทีใ่หขอมลูหรือคาํเตือนท่ีไมครบถวน

แกผูบริโภค จะถือวาเปนสินคาท่ีไมปลอดภัยตาม

กฎหมายน้ีดวย กฎหมายดังกลาวจึงมีสวนผลักดัน

ใหผู ประกอบการตองแสดงขอมูลเก่ียวกับความ

ปลอดภัยจากการใชยา ซึ่งเปนขอความท่ีบงถึงการ

เกิดความเส่ียง อนัตรายหรือผลเสยีของยาใหผูบริโภค

ทราบ เพิ่มเติมในฉลากหรือเอกสารกํากับยา 

การพัฒนาฉลากและเอกสารกํากับยา
มาตรฐาน

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามี

นโยบายใหมีการพัฒนาฉลากและเอกสารกํากับยา

มาตรฐานตั้งแตป 2542 เปนลําดับดังนี้

ในป 2542 – 2544 ไดจดัทาํฉลากและเอกสาร

กํากับยามาตรฐาน เลมท่ี 1 โดยเปนขอมูลของยาใน

กลุมยาบรรเทาอาการปวด (ไดแก ยาพาราเซตามอล 

และยากลุม Non – Steroidal Anti – Inflammatory 

Drugs) และยากลุมยาแกแพ (Antihistamine) รวม 

43 รายการ โดยมีความมุงหมายให ผูประกอบการ

นาํฉลากและเอกสารกาํกบัยามาตรฐานดังกลาวไปใช

ในการขึน้ทะเบียนตาํรับยาได อยางไรกต็ามผูประกอบ

การสวนใหญไมนิยมท่ีจะใชและประสงคจะแสดง

ขอมลูของผลติภณัฑของตนท่ีแตกตางจากผลติภณัฑ

ของบริษัทอื่น

ในป 2549 กองควบคุมยาไดดําเนินการ

โครงการฉลากและเอกสารกํากับยามาตรฐาน โดย

มีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของฉลากยาและ

เอกสารกํากับยา และเพื่อเปนแหลงขอมูลยาที่เปน

กลางสาํหรบับคุลากรทางการแพทย ประชาชน และ

ผูประกอบการ โดยไดจัดทําคูมือการพัฒนาเอกสาร

กํากับยาสําหรับ 2 กลุมเปาหมายหลักคือ 1) “คูมือ

การทําเอกสารกํากับยาสําหรับผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม” (Package insert: PI) และ 2) “คูมือ

การทําเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน” (Patient 

Information Leaflet: PIL) หลงัจากน้ันกองควบคุม

ยาไดมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในการ

ดาํเนนิการจดัทาํเอกสารกํากบัยามาตรฐาน (Core –

PIL และ Core – PI) ขึ้นตามกรอบคูมือฯ ดังกลาว 

ผลผลิตสําคัญท่ีเกิดข้ึนไดแก Core – PIL ของยา

จํานวน 148 รายการ และ Core – PI ของยาจํานวน 

70 รายการ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงคูมือ

และจัดทําเอกสารกํากับยาเพื่อเผยแพรสูสาธารณะ

ตอไป 

นอกจากน้ีไดมกีารหยิบยกยาแอสไพรนิ6 เปน

กรณีศึกษาโดยจัดทํามาตรฐานฉลากและเอกสาร

กาํกับยาของยาแอสไพรนิซ่ึงไดบงัคับใชตามกฎหมาย

เพือ่ใหผุรบัอนญุาตตองปฏบิตัติาม อนัจะเปนการให

ขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกประชาชนและบุคลากร

ทางการแพทย อยางไรก็ตามการนาํมาตรฐานฉลาก

และเอกสารกํากับยามาบังคับใชทางกฎหมายยังมี

ความจาํกัด ทัง้ๆ ทีม่กีารศึกษาวิจยัโดยมหาวิทยาลัย

นเรศวร ที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู ความเขาใจและ

ความคิดเห็นของประชาชนตอเอกสารกาํกับยาสําหรับ

ประชาชนของยาแอสไพรินในอําเภอหนองหงส 

จังหวัดบุรีรัมย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญตองการ

ใหยาทุกชนิดมีเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน

เพราะจะชวยใหใชยาไดถูกตอง และจะอานเอกสาร

กํากับยานี้กอนใชเสมอ7 

ในป 2554 สาํนักยาไดพฒันาโปรแกรมสบืคน

ฉลากและเอกสารกํากบัยาผานทางอินเทอรเน็ต เพ่ือ

เผยแพรขอมูลยาสําหรับประชาชนและบุคลากร

ทางการแพทย ใหสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก 

รวดเรว็ โดยในชวงแรกจะนําขอมลูยาสาํหรบัประชาชน

ของยาแตละชนดิทีม่กีารใชมาก ออกสูสาธารณะกอน

เปนลําดับแรก ขอมูลดังกลาวไดผานการจัดทําและ

ตรวจสอบใหมีเน้ือหาที่เหมาะสม เปนกลาง อยาง
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เปนระบบตามคูมอืการจัดทําเอกสารกํากบัยามาตรฐาน

สําหรับประชาชน 

ขอเสนอแนะ
ควรผลักดันใหมีการพัฒนาฐานขอมูลดานยา

และสุขภาพท่ีเปนกลาง อยางเปนระบบ เขาถึงไดงาย 

และเปนปจจุบนั เพ่ือใหผูบริโภคใชยาอยางสมเหตผุล 

และมีความปลอดภัยในการใชยา สําหรับสํานักยามี

บทบาทสําคัญ คือ การใหบริการขอมูลยาสําหรับ

เอกสารอางอิง
1 นิวัติ วงศพรหมปรีดา. เกตดนัย ฤทธิพงศพิพัฒน. นิภาภรณ จัยวัฒน และคณะ. การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ อานฉลากกอน

ซื้อ ป 2543. รายงานการวิจัย. กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2543.
2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. บทสรุปประเมินผลประสิทธิภาพ โครงการอานฉลากใหเขาใจ ปลอดภัย

ปกปองสิทธิ์ ประจําปงบประมาณ 2546. รายงานการวิจัย. 2546.
3 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 2 วาระที่ 3.8 เรื่อง ยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมฯ 16 พฤศจิกายน 2552 หนาที่ 1
4 เดือนเพ็ญ ภิญโญนิธิเกษม มาตรการควบคุมกํากับและการบังคับใชกฎหมายดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มา: http://www.

smelawservice.com/article – detail/16/สืบคนเมื่อ 28 มีนาคม 2554.
5 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 2 วาระที่ 3.8 เรื่อง ยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมฯ 16 พฤศจิกายน 2552 หนาที่ 4 – 5
6 วรสุดา ยูงทอง เอกสารวิชาการเรื่องการพัฒนาการทบทวนทะเบียนตํารับยา กรณีศึกษายาแอสไพริน,กองควบคุมยา 2551
7 สุดารัตน ลีลัครานนท การศึกษาคนควาดวยตนเอง ภ.ม. สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ืองความรู ความเขาใจ และ

ความคิดเห็นของประชาชนตอเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชนของยาแอสไพรินในอําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย, 2553

ประชาชนและผูประกอบวิชาชีพ ผานทางฉลากและ

เอกสารกํากับยามาตรฐาน นอกจากนั้น ควรสราง

เครือขายใหเช่ือมโยงกับงานบริการขอมูลขาวสาร 

(DIS) ของคณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

และโรงพยาบาลตางๆ เพ่ือสรางใหเปนกลไกหลักใน

การขับเคลื่อนใหมีการบริการขอมูลยาท่ีเปนกลางท่ี

ทันสมัย ตอเนื่องและยั่งยืน
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ยา หน่ึงในปจจัยส่ี ทีม่คีวามจาํเปนอยางมากเม่ือเปนโรค หรือยามเจบ็ปวย แตปจจุบันพบวา 1 ใน 5 

ของผูปวยที่นอนโรงพยาบาล มีสาเหตุมาจากการใชยา ทั้งจากการใชยาไมถูกตอง และอาการไมพึง

ประสงคจากยา

การขับเคลื่อนภาคประชาชนดานยา : 
กรณีชื่อสามัญทางยา

กชนุช แสงแถลง* 

ปญหาการใชยาไมถกูตอง สวนใหญมาจากการ

ขาดความรูความเขาใจเร่ืองยา ใชยาโดยไมรูจกัชือ่ยา 

โดยเฉพาะช่ือสามัญทางยา ทําใหเกิดปญหาใชยาซ้ํา

ซอนเพิ่มผลขางเคียงของยา ไดรับยาเกินขนาด 

แพยาโดยไมรูวาแพยาอะไร มกีารใชยาโดยไมจาํเปน

และยดึติดกับย่ีหอยา บางคร้ังเกดิการแพยานัน้ซ้ําซาก

ซึ่งอาจเปนอันตรายถึงชีวิต

สื่อโฆษณาและรายการโทรทัศนดานสุขภาพ

เปนกลยทุธทางการตลาดอกีรปูแบบหนึง่ ทีม่อีทิธพิล

ตอผูบริโภคอยางสูง ผูบริโภคมคีวามตืน่ตัวเร่ืองสุขภาพ

มากขึน้ มกีารใชยามากขึน้ ยิง่เปนโฆษณาท่ีทาํใหเกิด

ความต่ืนกลัว กระตุนใหมกีารใชยาโดยไมสอดคลอง

กบัความจําเปนทางสุขภาพดวยแลว จะย่ิงสงกระทบ

โดยตรงกับผูบรโิภค ซึง่มโีอกาสไดรบัความเส่ียงหรอื

อันตรายจากการใชยาโดยไมจําเปน 

มลูนิธเิพ่ือผูบริโภคไดเคยรณรงคใหมชีือ่สามญั

ทางยาในฉลากเอกสารกํากบัยา รวมทัง้ไดผลติและ

เผยแพรเอกสารเพ่ือใหผูบริโภครูจักช่ือสามัญทางยา 

เมื่อมีสถานการณปญหาการใชยาตามที่กลาวมา

ขางตน มลูนิธฯิ เห็นวาจําเปนตองทํางานกบัท้ังสองสวน 

คือประชาชน และหนวยบริการ ดังนั้น ในป 2554 

จึงไดรวมมือกับเครือขายผูบริโภคในการรณรงคให

ประชาชนรูจกัชือ่สามญัทางยา (Generic name) ซึง่

จะชวยใหสามารถใชยาไดถกูตองและมคีวามปลอดภยั

มากขึ้น และรวมมือกับหนวยบริการเพื่อใหมีการสั่ง

ใชยา จายยา และเขียนฉลากยา ดวยช่ือสามัญ

* มูลนิธิเพื่อผูบริโภค
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ทางยาใหมากขึ้น เพื่อปองกันปญหาที่ตนทาง โดย

ไดรับการสนับสนุนจากแผนงานสรางกลไกเฝาระวัง

และพัฒนาระบบยา (กพย.)

จากการทํางานในชวงท่ีผานมา ไดเห็นความ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนจากทัง้สองสวน กลาวคือ ในสวน

ของประชาชน เมื่อเครือขายผูบริโภคจัดกิจกรรม

รณรงครูปแบบตางๆ ก็ไดใหความสนใจรับรูขอมูล

เรื่องชื่อสามัญทางยา แมจะบนวา ชื่อสามัญทางยา 

“ชือ่ยาว เรียกยาก ลาํบากจาํ” แตกเ็ห็นถึงประโยชน 

ความสําคัญ และความจําเปนในการรูจักชื่อสามัญ

ทางยา เกดิการตืน่ตวัทีจ่ะตองทาํความรูจกัชือ่สามญั

ทางยามากขึ้น เพื่อการใชยาที่ถูกตอง เหมาะสม 

การต่ืนตัวของประชาชนเห็นไดชัดเจน จาก

การท่ีคณะกรรมการกองทุนสุขภาพของชุมชนแขวง

ตางๆ ในกรุงเทพมหานคร ไดจัดทําโครงการเพ่ือ

ตอยอดและขยายผลในเรื่องนี้ ตัวอยางเชน 

โครงการ “ศูนย สุขภาพชุมชนพึ่งได ” 

ของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพของชุมชนแขวง

คลองเตย เขตคลองเตย และโครงการ “ศนูยสขุภาพ

ดีมีสุข ชุมชนใชยาปลอดภัย” ของคณะกรรมการ

กองทุนสุขภาพของชุมชนแขวงลําผักชี เขตหนองจอก 

ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพ อสส. ที่ประจําศูนย

สุขภาพชุมชน ใหรูจักชื่อสามัญทางยา เพื่อนําไปให

ความรูและใหคาํแนะนําเรือ่งการใชยาใหแกประชาชน

ในชุมชน และผูมารับยาที่ศูนยสุขภาพชุมชนได 

โครงการ “ใชยาอยางไร ปลอดภัย ไมเพิ่ม

โรค” ของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพของชุมชน

แขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา ซึง่เปนการรณรงคให

ประชาชนรูจักชื่อสามัญทางยา มีพฤติกรรมถามชื่อ

สามญัทางยา ถามขอมลูการใชยา และอานฉลากยา

กอนการบริโภค 

โครงการ “รานยาคุณภาพ” ของคณะ

กรรมการกองทุนสุขภาพของชุมชนแขวงดินแดง 

เขตดนิแดง ซึง่ตองการใหรานขายยามีเภสชักรประจาํ

ราน และเขียนชือ่สามัญทางยาบนซองยา และรณรงค

ใหประชาชนท่ีซือ้ยาจากรานขายยาตองกลาถามขอมลู

เกี่ยวชื่อสามัญทางยาและขอมูลการใชยา

ในสวนของหนวยบริการ ซึง่สวนใหญเปนหนวย

บริการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งระดับปฐมภูมิ 

ในโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล (รพ.สต.) ระดบั

ทุติภูมิในโรงพยาบาลชุมชน และระดับตติยภูมิ ใน

โรงพยาบาลขนาดใหญ ไดใหความรวมมอืจดักจิกรรม

รวมกับเครือขายผูบริโภคในการรณรงคการใชชื่อ

สามญัทางยาในโรงพยาบาล ซึง่ความรวมมอืดงักลาว 

สวนหนึ่งเกิดจากการเปนภาคีเครือขายท่ีเคยทํางาน

รณรงคในพืน้ท่ีดวยกนัมากอนแลว และเปนภาคีใหม

ที่เกิดจากการเชื่อมประสานของเครือขายเภสัชกร

นอกจากน้ี นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ

ในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ 

ป 2542 โดยเนนใหสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขพัฒนาระบบยาที่เก่ียวของกับการใชชื่อ

สามัญทางยา ใน 2 ประเด็น คือ 1. ที่เกี่ยวของกับ

การคัดเลอืกยา โดยกําหนดใหรายการยาในโรงพยาบาล

ทีม่ชีือ่สามญั (Generic Name) เดียวกนั ใหคดัเลอืก

ไวใชในโรงพยาบาลเพียงช่ือสามัญละ 1 รายการ 

(ตามรูปแบบยาและความแรง) และ 2. ที่เกี่ยวของ

กับการใชยาไดแกการสนับสนุนการใชชื่อสามัญทาง

ยาโดยใหคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 

รับผิดชอบใหแพทยสั่งใชยาโดยใชชื่อสามัญทางยา 

และใหมีการสั่งใชยาท่ีสมเหตุสมผล ซึ่งนโยบายน้ี 

ถือเปนปจจัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

ในหนวยบริการ

อยางไรก็ตาม การขับเคล่ือนเร่ืองช่ือสามัญ

ทางยาของภาคประชาชนเปนเพยีงจดุเริม่ตนในพ้ืนท่ี

หลักเพียง 5 จังหวัด และทํางานในระยะเวลาอันสั้น 

ยงัไมสามารถดาํเนนิการในวงกวางและสงผลสะเทอืน

ไดมากนัก ในขณะทีก่ลยทุธของธุรกิจยายังคงดําเนนิ

ไปอยางเขมขน รุนแรง ภาคประชาชนจําเปนตอง

ขยายภาคเีครอืขายและผนกึกาํลงักนัขบัเคล่ือนเร่ืองนี้

ตอไป...
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ทัศนคติเรื่อง “ยา” ปญหาใหญ

ปญหาเร่ืองการใชยาที่ไมเหมาะสมของประชาชน เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนและสะสมมายาวนานในสังคมไทย สงผลกระทบทั้งทางดานสุขภาพอนามัย 

ดานเศรษฐกิจ และสังคม

ในป 2552 มลูนธิเิขาถงึเอดส โดยความสนับสนนุของแผนงานสรางกลไก

เฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ไดดําเนินการสํารวจพฤติกรรมการใชยา

ในกลุมเครอืขายประชาชน เพ่ือนํามาพฒันาโครงการเฝาระวงัการใชยาของภาค

ประชาชน การสํารวจขอมูลไดมีการสัมภาษณเชิงลึก และการจัดกลุมสนทนา 

(Focus Group) ในกลุมเครือขายตางๆ เชน กลุมผูติดเชื้อเอชไอวี กลุมผูปวย

โรคไต เครือขายชุมชนในกรุงเทพ รวมทั้งเจาหนาที่สาธารณสุขดวย 

รูจัก “ยา” เขาใจใช 
ไปสูงานสุขภาพชุมชน

แสงศิริ ตรีมรรคา* 

* มูลนิธิเขาถึงเอดส
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ผลจากการเก็บขอมลูพบวา ในกลุมประชาชน

ที่เปนผูปวยเรื้อรัง แมจะเปนกลุมที่มีการใชยาอยาง

มากกลับยังคงมีความเขาใจผิดและทัศนะเชิงลบ

ที่เก่ียวของกับการใชยา และไมมีความรูหรือขอมูล

ในเร่ืองการใชยาอีกดวย เชน การบรโิภคยาเกินความ

จาํเปน, เกดิการดือ้ยาเนือ่งจากการกนิยาไมครบ ไม

ถกูตอง การซือ้ยาแพงในขณะทีม่ยีาชือ่สามญัทีร่าคา

ถูกกวา, ความเชื่อเรื่องยาดี คือยาแพงหรือตองเปน

ยาจากตางประเทศเทานัน้ ความไมเชือ่มัน่ในคณุภาพ

ของยาชื่อสามัญหรือยาท่ีราคาถูกเปนตน ซึ่งปญหา

เหลาน้ีลวนสงผลกระทบตอระบบยาของประเทศ เชน

การสูญเสียงบประมาณในการซ้ือยาของประเทศ

ในแตละป

นอกจากนีผ้ลจากการสํารวจขอมูลในสวนของ

ผูใหบริการสาธารณสุขพบวายังคงมีความเขาใจผิด

และทัศนะเชิงลบที่เกี่ยวของกับการใชยา เชน 

ความเชือ่เรือ่งยาตนแบบวาดีกวายาชือ่สามญัเปนตน

ทั้งนี้พบวาระบบการใหบริการยังไมมีประสิทธิภาพ

เพยีงพอ โดยเฉพาะการไมมรีะบบการบริหารจดัการ

ที่จะลดการสูญเสียยาที่ไปสะสมอยูที่คนไข สงผลให

มียาสะสมในมือคนไขเกินความจําเปนและสูญเสีย

ประโยชนในที่สุด

ตอเนือ่งในโครงการป 2553 จงึไดดาํเนินการ

โครงการโดยมีวตัถุประสงคเพ่ือพัฒนาศกัยภาพของ

เครือขายประชาชนใหมีองคความรูมากพอที่จะไป

ดําเนินงานขยายผลตอในชุมชน เพื่อใหเกิดกลไก

การเฝาระวังการใชยาในพื้นที่ได

ตนทุนเดิมและกลไกเดิม
โครงการนีเ้ปนการทาํงานรวมกบัเครือขายภาค

ประชาชนตางๆ ซึ่งสวนใหญเปนกลุมหรือเครือขาย

ที่มีบทบาทอยูแลวในชุมชนไดแก เครือขายผูติดเชื้อ

เอชไอวีฯ 14 กลุมใน 7 ภาค และศูนยประสานงาน

หลักประกันสุขภาพภาคประชาชน 5 จังหวัด รวม

ถึงเครือขายผูปวยเรื้อรังอีก 2 สวน คือ ชมรมเพื่อน

โรคไต และเครือขายมะเร็ง

แต ละกลุ มมีต นทุนในการดําเนินงานที่

หลากหลายตางกัน เชน กลุมผูติดเชื้อฯ เปนกลุมที่

ไดรับการพัฒนาทัศนคติ องคความรูเรื่องการดูแล

รักษาโรคฉวยโอกาสและการรักษาดวยยาตานไวรัส

เอชไอวมีาอยางตอเน่ือง รวมทัง้หลักการใชยาเบือ้งตน 

สงผลใหมีการตอยอดองคความรูเรื่องหลักการใชยา

อยางสมเหตุผลเพิ่มเติม รวมทั้งเนนการดําเนินการ

งานรวมกับชุมชนเพ่ือมุ งไปสู การผลักดันใหเกิด

การทํางานดานสุขภาพในชุมชน ในสวนของศูนย

ประสานงานฯ มีตนทุนการทํางานชุมชน และความ

ใกลชิดกับชุมชนอยูแลว การดําเนินงานจึงเปนการ

เพ่ิมเติมเนื้อหาเรื่องยาผนวกไปกับงานเดิมท่ีทําอยู 

สาํหรบัเครอืขายไตวายเร้ือรัง และมะเรง็เปนการเร่ิม

การทํางานกับสมาชิกกลุมอยางเปนระบบมากขึ้น 

โดยการสํารวจพฤติกรรมการใชยาของสมาชิกกลุม 

และการพฒันาทักษะองคความรูดานการดแูลตนเอง

และการใชยาใหเหมาะสม

ประเด็น “ยา” จุดเริ่มงานชุมชน
ยาเปนส่ิงจําเปนท่ีเก่ียวของในชีวิตของทุกคน 

ที่ผานมาประชาชนสวนใหญมีการใชยาเพ่ือบรรเทา

อาการและรักษาอยางไมมีทิศทาง รวมท้ังไมมีองค

ความรูเบื้องตนเพ่ือมาประกอบการตัดสินใจในการ

ซื้อยาหรือเลือกใชยา เครือขายผูติดเช้ือฯ จึงเร่ิม

ดําเนินการโดยการผลักดันใหกลุมที่มีแผนจะเร่ิม

ทํางานกับชุมชน ใหมีการสอดแทรกเน้ือหาเร่ืองการ

ใชยาเขาไปในการดาํเนินกจิกรรม จากเดิมทีเ่ปนการ

จัดอบรมใหความรูเร่ืองเอดสเปนคร้ังคราว ไมไดมี

แผนการทํางานชัดเจนกับชุมชนมากอน พัฒนาไปสู

เร่ืองการใชยาท่ีไมสมเหตุผล กลายเปนประเด็นท่ีจดุ

ประกายที่ชุมชนสนใจและกระตือรือรนเขารวมเปน

อยางดี

เชน ในพื้นที่ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ที่กลุม

ผูตดิเชือ้ฯ ไดดาํเนนิกจิกรรมศนูยบรกิารแบบองครวม

ขึน้ รวมกับโรงพยาบาลแตไมไดมีแผนงานรวมกับ

ชมุชนมากอน จะมีกเ็พยีงการจดัอบรมเปนคร้ังคราว 
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แตเม่ือเร่ิมดําเนินการเรื่องการใชยาอยางสมเหตุผล 

จงึไดออกแบบกิจกรรมท่ีไดรวมงานกับชุมชนมากข้ึน

เริ่มตนกิจกรรมดวยการสํารวจพ้ืนที่ สํารวจ

ยาที่ขายในรานชําและสํารวจพฤติกรรมเรื่องการ

บริโภคยาของคนในชุมชน ผลจากการสํารวจรานชํา

พบวา ยาท่ีมขีายในรานชําสวนหนึง่เปนยาทีห่มดอาย,ุ 

ยาท่ีอยูระหวางถอนทะเบียน, มยีาจํานวนมากท่ีตอง

ควบคุมโดยเภสัชกร นอกจากนี้ ยังมีการเก็บรักษา

ไมเหมาะสม คอืเก็บยาทุกชนิดปนกัน, เกบ็ยาปนกบั

สินคาอื่น, ใสถุงพลาสติกแพ็ค/รัดยาง/แม็กหนีบ 

ผูขายไมมีความรูเรื่องยา

ในสวนพฤติกรรมการบริโภคยา ไดมีการสุม

สาํรวจพฤตกิรรมคนในชมุชน พบวา พฤตกิรรมการ

บรโิภคยาของคนในชมุชนไมถกูตอง มกีารใชยาหลาย

ชนิดรวมกัน มกีารบริโภคยาปฏชิวีนะเปนประจําและ

ไมครบระยะเวลา ทัง้นี ้พฤติกรรมการใชยาของเพ่ือน

สมาชกิผูตดิเชือ้ฯ และคนในชมุชนไมตางกนัมากนกั

หลังจากวิเคราะหผลสํารวจแลว จึงนัดหารือ

กบัแกนนาํชมุชนจากทกุหมูบานเพือ่ใหเหน็สถานการณ

รวมกัน และหาแนวทางการดําเนินงานเพื่อจัดการ

ปญหาดังกลาว โดยแกนนําชุมชนตางๆ รวมเขามา

เปนคณะทํางานมีการประชุมตอเน่ืองหลายครั้ง 

และรวมกันออกแบบงาน คิดแผนงานรวมกัน เชน 

แผนการประชาสัมพันธ แผนการอบรมใหความรูกบั

คนในชุมชน ฟนคืนชีวิตตูยาสามัญของชุมชน รวม

กันลงไปทําความเขาใจกับรานชําในชุมชน เปนตน

องคความรูที่ขาดไมได 
การอบรมใหความรูทั้งเพื่อนสมาชิกและแกน

นําชุมชน องคความรูที่จะขาดไมได คือ โรค และ

อาการ หลักการใชยา กลุมยาท่ีเปนปญหาและใช

ไมสมเหตุสมผลบอยๆ ชื่อสามัญทางยา เพื่อที่จะให

มัน่ใจวายาตวัเดยีวกนัมคีณุภาพเหมอืนกนั, เรือ่งการ

ดําเนินของโรคแตละโรค เพ่ือใหเขาใจเรื่องแนวทาง

การรักษา รวมไปถึงเรื่องสิทธิประโยชนในดานการ

รักษาพยาบาล เนนเรื่องระบบบัญชียาหลักแหงชาติ
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องคความรูตางๆ เหลาน้ี ทาํใหเขาใจภาพรวม

ทัง้หมดถึงเรือ่งระบบยาของประเทศ คณุภาพของยา 

และขอมูลที่จําเปน เชนยากลุมที่ใชไมสมเหตุสมผล

บอย ทั้งนี้การอบรมในแตละพื้นที่ก็ใชผลการสํารวจ

มาเปนฐานขอมูลในการคิดและเพิ่มเติมประเด็น

ชวนคุยในการอบรม

เปลี่ยนแปลงระดับบุคคล 
ไปสูงานของเครือขาย

การเปลี่ยนแปลงเริ่มระดับบุคคล คือแกนนํา

กลุมตางๆ ที่ทําโครงการรูจักยามากข้ึน ใชยาตาม

อาการ เร่ิมคิดมากขึน้กอนตดัสินใจใชยา มองหาทาง

เลอืกอ่ืนในการดแูลสุขภาพ มัน่ใจในการดแูลสุขภาพ

ตัวเองและมั่นใจท่ีจะบอกตอใหผูอื่น ทั้งผานชีวิต

ประจําวันและการอบรม รูปธรรมท่ีเกิดข้ึนคือการรู

ขอมูล และกลาซักถามหมอเพื่อขอคําอธิบายในโรค

ของตนเอง

สําหรับระดับกลุมและเครือขาย เน่ืองจาก

ชุมชนเห็นวาปญหาการใชยาไมสมเหตุผลเปนเรื่อง

ใกลตัว จึงมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองการทํางาน มี

การประสานความรวมมือในชุมชน บางชุมชนมีการ

ขยายประเด็นเรือ่งยาลงไปในแผนงาน เกดิกลไกการ

ประสานงานในพื้นที่

แกนนําชุมชนท่ีเปนเจาของรานชําก็เร่ิมสํารวจ

ยาของรานตวัเอง เลิกการขายยาบางตวัท่ีอยูระหวาง

การถอนทะเบยีน เชน ทมัใจ แอสไพริน หรือยาเด็ก

ที่ไมเหมาะสม รวมถึงอธิบายขอมูลยามากขึ้นกับ

ผูที่มาซื้อยา

ลางความเช่ือเกา ไปสู 
“เร่ืองสขุภาพเปนเรือ่งของทกุคน”

พื้นที่ ต.ดอยหลอ จ.เชียงใหมเปนพื้นที่ที่มี

เสียงตอตานวา “เปนแคผูติดเชื้อฯ จะมาทําเรื่องยา

ไดอยางไร เร่ืองยาและสุขภาพตองเปนหนาท่ีของ

แพทย หรือเภสัชกรในพืน้ท่ี” แตกเ็พียงพืน้ท่ีเดียวใน

โครงการ สวนพ้ืนทีอ่ืน่ไดแปลงความเช่ือเกาไปสูเรือ่ง

สุขภาพเปนเรื่องของทุกคนเรียบรอยแลว

แกนนาํกลุมทีเ่ปนวทิยากรโดยเฉพาะผูตดิเช้ือฯ 

ไดรับการยอมรับในพื้นที่ ในความรูอื่นที่มากไปกวา

เรื่องเอชไอวี/เอดส แกนนํากลุ มเพื่อชีวิตใหม 

อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัยกลาววา “ตอนแรกก็กลัว เพราะ

เราอบรมใหแกนนําชุมชนท้ังน้ัน ทัง้ อสม. ผูใหญบาน 

ส.อบต. แตวาพอเราพูด เขารวมแลกเปลี่ยน เขาฟง 

และไมมีอาการใดท่ีแสดงวาไมเชื่อเรา ก็เร่ิมม่ันใจ

มากขึ้น”

แกนนาํกลาวตอ “เราไมใชหมอแตเรากม็ีองค

ความรูในสวนที่จําเปน ไมตองรูองคประกอบยา แต

ความรูที่จําเปนเราตอบได เราจะถนัดชวนคุยใหเห็น

สถานการณรวมกนั นาํกระบวนการไปตามหลักสตูร

ที่วางไว แตเมื่อเปนขอมูล เปนความรูที่ตองอธิบาย

เพิม่ กม็เีภสชักรของโรงพยาบาลทีม่ารวมเปนทมีกับ

พวกเราคอยเพิ่มเติมเนื้อหาให”

หาความรวมมือในพื้นที่
เม่ือไดเร่ิมก็พบวาความรวมมอืในพ้ืนท่ีเกิดข้ึน

ได ไม ยาก เ ม่ือได เห็นป ญหาและตระหนักถึง

สถานการณรวมกันแลว ชมุชนก็พรอมจะรวมมือกัน

แกปญหา เริ่มตนดวยเภสัชกรในโรงพยาบาลที่กลุม

ผูติดเช้ือฯ ไดทํางานรวมกันอยูแลว, ส.อบต.ในพ้ืนท่ี 

ทีเ่ปนแกนนาํหลกัในการประสานทัง้ตาํบล, เจาหนาที่ 

รพ.สต.ที่ชวยประสานกลุม อสม.ในพื้นที่ รวมทั้งตัว

บุคคลที่เปนแกนนําในบทบาทตางๆ เอง เห็นปญหา

และอยากมารวมกันแกปญหา

บทบาทหนาที่ของแกนนําในพื้นที่หลายคน 

ชวยใหการดําเนินงานเปนไปไดงายข้ึน มลีกัษณะของ

การประสานงานในพ้ืนทีเ่พิม่ขึน้ ทีเ่หน็ชดัใน อ.ครีมีาศ 

จ.สโุขทัยท่ีกลุมผูตดิเช้ือฯท่ีไมเคยมีแผนงานในชมุชน

เลย แตเม่ือดําเนินงานโครงการไปสักระยะ ก็เกิด

คณะทํางานสุขภาพชุมชนขึ้น โดยมีองคประกอบ
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ของแกนนําชุมชนจากทุกหมูบาน และมีเภสัชกร

โรงพยาบาลมาเปนพ่ีเล้ียง คิดดวยกัน ทําดวยกัน 

“รวมหัวจมทาย” ดวยกัน

กาวตอที่ยังไปไมถึง
ในชวงระยะเวลาการดําเนินงาน 7 เดือนใน

พื้นท่ี มีการดําเนินกิจกรรมในดานสรางความเขาใจ 

เกิดการทํางานรวมกันของคนในพื้นที่และเปาหมาย

เพ่ือท่ีจะบรรจุแผนงานเร่ืองการใชยาอยางสมเหตผุล

เขาไปในแผนแมบท หรือแผนที่ยุทธศาสตร รวมไป

ถงึการใชประโยชนจากกองทนุสุขภาพทองถ่ินมาเปน

กลไกขับเคลื่อนงานตอในพื้นที่

บางพื้นท่ีสามารถบรรจุแผนเขาไปในคณะ

ทาํงานสขุภาพชมุชนไดแลว เชน จ.เชียงใหมเน่ืองจาก

มีทุนตั้งตนเปนคณะทํางานสุขภาพชุมชนท่ีมีอยูแลว 

โดยเพ่ิมเตมิประเด็นการทํางานเร่ืองยาไปในแผนของ

ชมุชน ในขณะท่ีอกีหลายพ้ืนทีย่งัอยูระหวางการสราง

และพัฒนากลไกการทํางานในชุมชนใหมีศักยภาพ 

โดยใชประเด็นเรื่อง “ยา” เปนประเด็นตั้งตนในการ

ทํางาน

กลไกเรือ่งการเฝาระวงัการใชยาในชุมชน เปน

เปาหมายที่ยังไมเกิดเปนรูปธรรมในพื้นที่ เนื่องจาก

หลายปจจัย เชน ระยะเวลาดําเนินงานท่ีสั้น หรือ

เรื่องการเริ่มตนประเด็นงานในพ้ืนท่ี ทําใหยังไม

สามารถสรางกลไกน้ีได ทั้งนี้จะอยูในแผนงานของ

แตละพื้นที่ที่ตองดําเนินงานตอ

ความทาทาย
ในการทํางานในพื้นที่ยังมีความทาทายที่

เก่ียวเน่ืองกบัความเชือ่ และทัศนคติ ทัง้เรือ่งสขุภาพ

เปนเร่ืองของหมอ บางพืน้ท่ียงัไมเช่ือม่ันแกนนาํ รวม

ถงึเรือ่งความรวมมอืในพ้ืนทีท่ีแ่กนนํายงัตองประสาน

และทํางานตอเน่ืองใหเกิดกลไกการเฝาระวังการใช

ยาในชุมชนไดจริงๆ รวมถึงผลักดันใหเปนวาระหนึ่ง

ในการประชาคม เพ่ือใหทุกคนในชุมชน ไมเฉพาะ

แกนนํา เห็นปญหารวมกันและผลักดันเขาสูแผน

แมบทชุมชน

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องศักยภาพของคน

ทาํงานทีต่องเสรมิอยางตอเนือ่งในประเด็นทีเ่กีย่วของ

ทัง้เร่ืองยา สทิธิประโยชน ระบบยา การประสานงาน 

ฯลฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางศูนย

ประสานงานฯ และเครือขายผูติดเชื้อฯ
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การพัฒนาและเผยแพรสือ่เปนหน่ึงในยุทธศาสตร เพ่ือส่ือสาร

สาธารณะในการรณรงคการใชยาอยางสมเหตุผล การนํา

รองการใชสื่อศิลปะกับการแก “ปญหาเชื้อด้ือยา” เปนหนึ่ง

ในประเด็นที่ กพย.และเครือขายรวมกันขับเคลื่อน สถานการณ

เช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะเปนภัยคุกคามแกประชาชน ทั้งใน

ระดับประเทศและระดับโลก การรณรงคเพ่ือปองกันและลดปญหา

จําตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนทุกหมู เหลาใหเกิด

ความเขาใจและตระหนักถึงปญหา จึงจําตองสื่อสารรณรงค

เรื่องเชื้อดื้อยากับประชาชนทุกภาคสวน ดวยสื่อที่เหมาะสม 

และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

ความพยายามในการพัฒนาการใชสื่อที่หลากหลาย โดย

แสวงหาความรวมมือจากบุคลากร ผูเช่ียวชาญจากหลายฝาย 

หลายภาคีเครือขาย ยกตัวอยางเชน การทํางานกับศิลปน

หลายสาขา สื่อพ้ืนบาน รวมท้ังการทําโครงการกับนักเรียน 

นักศึกษาเพื่อรวมเปนสวนหนึ่งของผลิตสื่อสาธารณะ

สื่อศิลปะสื่อศิลปะ
กับการรณรงคแกไขปญหากับการรณรงคแกไขปญหา
เชือ้แบคทเีรยีดือ้ยาปฏชิวีนะเช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชวีนะ
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยาแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา

จ

ค

ห

ห

น
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บุคลากรสุขภาพกับการสราง
สื่อศิลปะ: การเติมเต็มวิชาการกับ
งานศิลปะเกิดเปนสื่อที่สรางสรรค

กพย. รวมกับ อาจารยปณยา ไชยคาํ โครงการ

รกัษธรรมชาต ิจดัทําโครงการ “สานศิลปในปาสวย...

เพื่อบุคลากรทางการแพทย” โดยมีเหตุผลมาจาก

การที่บุคลากรสุขภาพมักมีฐานความเขาใจเกี่ยวกับ

ประเด็นปญหาทางวชิาการของเช้ือดือ้ยา แตขาดทักษะ

ทางศิลปะในการผลิตส่ือ กพย.จึงมีแนวคิดริเร่ิม

ในการพัฒนาทักษะของคนเหลานี้ทางดานศิลปะ

เพ่ือรวมกันสรางสรรคผลงานศิลปะเพ่ือใชประโยชน

ในการรณรงคตอไป ในโครงการน้ีเกดิผลงานสือ่เปน

ภาพวาด 21 รูป และนําไปจัดแสดงในงานประชุม

ตางๆ รวมทั้งไดนําผลงานสื่อภาพวาดดังกลาวไป

ขยายผลดวยการจดัทาํเปนปฏทินิประจาํป 2554 ของ 

กพย. กระจายแกหนวยงานตางๆ และเครือขาย สนใจ

ดาวโหลดไดที่ www.thaidrugwatch.org

สื่อพื้นบานเพื่อรณรงคลดปญหา
เชื้อดื้อยา 

1. สื่อหุนมือโจ-หนา: มืออาชีพ รางวัล
ระดับโลกดานหุนมือ

จากแนวคิดหลักที่ตองการรณรงคผานส่ือ

พื้นบาน ประกอบกับความสําเร็จของคณะหุ น

ชางฟอน จ.เชียงใหม โดยมีศิลปน “โจ-หนา’’ 

คุณภาสกร และคุณทรัพยทวี สุนทรมงคล สองสามี

ภรรยา เจาของรางวัลชนะเลศิในเวทเีทศกาลหุนโลก 

ครั้งที่ 13 และ 14 จึงเกิดการประสานความรวมมือ

ระหวาง กพย.และศิลปนรวมกันในโครงการผลิต

สื่อพ้ืนบานเพื่อรณรงคปองกันเชื้อแบคทีเรียด้ือยา 

โดยใชศิลปะการแสดงหุนไทย เปนการผสมผสาน

งานศิลปะเขากับงานขอมูลท่ีเปนวิชาการ และใช

หุนมือเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรูเร่ืองยา

ปฏิชีวนะ เพ่ือมุงหวังใหบุคคลท่ัวไป มีความเขาใจ

และรับขอมูลไดงายยิ่งข้ึน ผลงานท่ีผลิตเสร็จส้ิน

ไดทําเปน DVD 2 เรื่อง 

คือ เรื่อง “เมียวดี ฟาลั่น 

ผจญภัยยาปฏิชีวนะ” 

และเร่ือง “Dr.John in 

Amsterdam” สนใจ

ดาวโหลดไดที่ www.

thaidrugwatch.org

การรณรงคโดยใช

หุนมือโดยศิลปนโจ-หนา 

นอกจากจะทําการผลิต

สื่อตนแบบแลว กพย.

และคณะหุนชางฟอน ยงั

ไดนําสื่อหุนมือดังกลาว

ไปใชในการรณรงคแก

ปญหาเชื้อแบคทีเรียในกลุมนักเรียน นักศึกษา ครู 

ในจังหวัดเชียงใหมนบัพันคน ซึง่ไดรบัการตอบรับเปน

อยางด ีนบัเปนการรณรงคทีม่รีปูแบบท่ีสามารถทําให

กลุมเปาหมายไดทัง้ความรูและความบนัเทงิพรอมกนั 
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นอกจากน้ีจากลกัษณะความแปลกใหมของสือ่ศลิปะ

พื้นบานที่ใชในการรณรงค สื่อตางๆ ทั้งสื่อหนังสือ

พิมพและเคเบ้ิลทีวีทองถ่ินไดใหความสนใจและไดมี

สวนชวยเผยแพรกิจกรรมสูสาธารณะผานชองทาง

ตางๆ อีกดวย 

2. สื่อลิเกพื้นบาน: ลิเกระดับดอกเตอร 

ความพยายามในการพัฒนาส่ือพ้ืนบานสําหรับ

ภูมิภาคตางๆ ประกอบกับการที่ กพย. ไดมีความ

รวมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ในการรวมมือผลิตสื่อการแสดงลิเก

เร่ือง “ลเิกเฮฮารูจกัยารูจกัใช” โดยผูชวยศาสตราจารย 

ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ 

3. สื่อละครพื้นบาน: ละครกับชุมชน

โครงการ “สื่อละครพื้นบานรวมสมัยเพื่อ

การรณรงคใชยาปฏชิวีนะอยางสมเหตผุล” โดยกลุม

ละครชุมชน “กั๊บไฟ” ของคุณอัมรินทร เปลงรัศมี 

ใชละครพื้นบานเปนสื่อใหชาวบานมีสวนรวมและ

เกิดความตระหนัก รวมรณรงคใชยาปฏิชีวนะอยาง

ถูกตอง ปองกันเชื้อดื้อยา

โครงการนีม้ลีกัษณะพเิศษท่ีใหความสาํคญักบั

การที่คนทองถิ่นเขามามีสวนรวม โดยดึงคนทองถิ่น

ในพื้นที่เปาหมายการรณรงคใหเขามามีสวนรวม

ในการแสดงละคร เพือ่หวังวาคนเหลานีจ้ะกลายเปน

แกนนําในการรณรงค การใหความรูเรื่องการใชยา

แกชมุชนในลําดับตอไป เปนแนวทางท่ีมุงเกาะติดกับ

พื้นที่และหวังผลการรณรงคมาก

ง. โครงการประกวดสื่อฉลาดใชยา
ปฏิชีวนะ

โครงการนี้มุงเนนใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา

ทั่วประเทศ ไดเขามารวมแขงขันสรางส่ือในหลาย

รูปแบบ ไดแก การออกแบบโปสเตอรกับแผนพับ 

ภาพยนตรสัน้ และการกลาวสนุทรพจน ภายใตกรอบ

แนวคิดหลัก “อยาใชยาปฏิชีวนะ ถาไมจําเปน” เพื่อ

ใหนกัเรยีน นสิตินกัศกึษาเหลานีไ้ดเรยีนรูและเขาใจ

การใชยาอยางสมเหตุผล เพ่ือขยายผลความเขาใจ

ดงักลาวสูครอบครัวและชุมชน และไดผลในการสราง

สื่อเพื่อการเผยแพรตอสาธารณะเกิดการรณรงค

ทัว่ท้ังประเทศอกีดวย ผูเขารวมการประกวดหลายคน

เห็นวาเปนหัวขอประกวดทีย่าก เพราะเปนองคความรู
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สื่อของ ภญ.วงษดิษฐ วิเชียรเทียบ 
โรงพยาบาลโพนสวรรค จ.นครพนม 

ใหมสําหรับพวกเขา แตทั้งหมดตางไมปฏิเสธวา

โครงการฯ ทําใหพวกเขาไดรับความรูเรื่องยา เรื่อง

การใชยาเพิม่มากขึน้เปนอนัมาก ทีส่าํคญัคอื ตระหนกัใชยาเพิม่มากข้ึนเปนอนัมาก ทีส่าํคญัคอื ตระหนัก

วายามีทั้งประโยชนและโทษวายามีทั้งประโยชนและโทษ

สื่ออื่นๆ ที่พัฒนาขึ้นภายใต
การทํางานของเครือขาย กพย.

กิจกรรมการประชุมประจําปกพย. เปนหน่ึง

ชองทางที่กพย.ไดมีโอกาสรวบรวมผลงานส่ือตางๆ 

ที่เครือขายไดมีการพัฒนาตอยอดเพ่ือการรณรงค

ในพืน้ท่ี โดยไดจดักิจกรรม “ประกวดของด ีเครอืขาย 

กพย.”ขึน้เม่ือการประชมุประจาํป พ.ศ.2554 ระหวาง 

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2554 มีเครือขาย กพย. 

สงผลงานเขาประกวด โดยเนนส่ือหรือนวัตกรรม

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการใชยาที่เหมาะสม 

โดยเฉพาะเรือ่งการใชยาปฏชิวีนะทีเ่หมาะสม ผลงาน

ที่นําเสนอไดแก

1. ภก.พฒัน เลิศทัศนีย โรงพยาบาลเทศบาล

นครเชียงใหม จ.เชยีงใหม สงผลงานโปรแกรมรอคิว 

และเกมส เพ่ือการรณรงคฉลาดใชยาปฏิชีวนะใน

คอมพิวเตอร

2. ภญ.สภุาวดี เปลงชยั โรงพยาบาลเสลภูมิ 

อ.เสลภูม ิจ.รอยเอ็ด สงผลงาน “เพลงหมอลาํ รณรงค

การใชยา” ที่แตงเนื้อรองและรองโดยทีมบุคลากร

สาธารณสุขในพื้นที่

3. คุณเกศินี คงสมบูรณ ผู อํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหลังเขา จังหวัด

สระบุร ีสงผลงานแผนปายฟวเจอรฉลุลวดลายสวยงาม 

เพ่ือเปนบอรดประชาสัมพันธ 3 โรค ในโครงการ

ฉลาดใชยาปฏิชีวนะ

4. ภญ.วงษดิษฐ วิเชียรเทียบ โรงพยาบาล

โพนสวรรค จ.นครพนม สงผลงานมัลติมีเดีย เพื่อ

เปดใหกับคนไขที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดย

ประยุกตจากส่ือส่ิงพิมพของโครงการฉลาดใชยาปฏิชวีนะ 

เน่ืองจากขอจํากัดในการอาน จงึทําเปนส่ือท่ีสามารถ

เผยแพรผานทางจอโทรทศัน ในชือ่ชดุ “๓ โรครกัษา

ได ไมตองใชยาปฏิชีวนะ”

5. ภก.สนัติ โฉมยงค สาํนักงานสาธารณสขุ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดสง

ผลงานสื่อวิดีโอ เรื่อง “ชื่อสามัญ

ทางยา”

6. ภญ.กอบกาญจน ชปูาน 

โรงพยาบาลวารินชําราบ ไดพัฒนา

กระปุกยา Kid Can เพื่อชวยในการ

ใหยานํ้าในเด็ก เนื่องจากการส่ังใช

ยานํ้าในเด็กมักตองมีการคํานวณ

ใหเหมาะสมกับน้ําหนักของเดก็ และ

มีโอกาสเส่ียงตอการคํานวณท่ี

ผิดพลาด ทําใหผูปวยไดรับยา

จงหวด

ผลงา

ทางย

โรงพยา

กระปุกย

ใหยานํ้าใ

ยานํ้าในเ

ใหเหมาะ

มีโอกา

ผิดพ
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มากหรือนอยเกนิไป จงึไดพฒันานวตักรรมประกอบ

การส่ังใชยาน้ําท่ีมีการใชบอยๆ เพ่ือชวยเจาหนาท่ี

สาธารณสขุในหนวยบริการระดบัโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลสามารถสั่งใชยาอยางถูกตอง

7. ภญ.นชุรินทร โตมาชา สาํนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรสงคราม ไดพัฒนาส่ือความรู ชุด 

“ผืน่แพยา อาการไมพงึประสงคทีส่ามารถปองกันได” 

ซึ่งมักเปนปญหาที่อาจเกิดจากการใชยาปฏิชีวนะที่

ไมเหมาะสม โดยผลิตในลักษณะแผนพลิก และ

โปสการด

แผนพลิก

โปสการด
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หากทานสนใจสื่อเพื่อรณรงคในพื้นที่สามารถติดตอผาน กพย. หรือเครือขายตามที่อยูที่แจงไดโดยตรง

หุนมือ โจ-หนา

สื่อหุนมือขณะไปรณรงคที่
โรงเรียนโกวิทธํารง 

จ.เชียงใหม
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เปดมาน กพย.
แผนงานสรางกลไกเฝาระวัง
และพัฒนาระบบยา
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แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา หรือที่เราทานทั้งหลาย มักจะเรียกยอๆวา กพย. นั้น แมจะไมใชหนวยงานที่จัดตั้งมานานแลว แตเวลา 3 ขวบปนั้นไมไดนอยเลย พันธกิจตองขอบอกเลยวา

ตอนน้ี กพย. เปนท่ีรูจักมากขึ้นในฐานะผูเฝาระวังระบบยา (Drug System Watch)โดยเฉพาะในแวดวง

นักวิชาการ วิชาชีพดานสุขภาพและเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนไมแสวงหากําไร (NGO)

ขวบปที่ 3 การขับเคลื่อน
เพื่อพัฒนาระบบยาอยางตอเนื่อง

การดําเนินการเพื่อสรางกลไกและพัฒนา

ระบบยา ตามวิสัยทัศนมุงสรางระบบและกลไกท่ี

เขมแขง็ในการเฝาระวงัและพฒันาระบบยาอยางรอบ

ดาน พรอมสงสญัญาณเตอืนภัยเร่ืองอันตรายจากยา

ในมิติตางๆ ผานการสื่อสารสาธารณะดวยการสราง

และจดัการองคความรู ตลอดจนขับเคลือ่นเชงินโยบาย

และโครงสรางอยางตอเนื่อง มุงสรางความตระหนัก

และการมีสวนรวมของชุมชนทุกภาคสวนอยาง

เขมแข็ง โดยการทํางานผาน 5 ยทุธศาสตรหลัก ไดแก 

1) การสรางและจัดการองคความรู 2) การพัฒนา

การทดลองรูปแบบกลไกการจัดการความเส่ียงจาก

ยาแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาใหเกิดศูนยเฝาระวัง

และพัฒนาระบบยา 3) การสงเสริมความเขมแข็ง

ของภาคีเครือขายเฝาระวังและพัฒนาระบบยา 

4) การส่ือสารสาธารณะเพื่อสงสัญญาณสูสังคม 

5) การผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตรพัฒนา

ระบบยา และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งสิ้นนี้ไดมีการ

ดําเนินการตอเน่ืองมาถึงปที่ 3 สําหรับปที่ 3 นี้ 

กจิกรรมเดนของแตละยทุธศาสตรกม็ผีลสมัฤทธ์ิและ

ความสาํเรจ็ทีน่าชืน่ชม ซึง่เกดิจากความรวมมอืรวมใจ

ของเครือขายในแตละพื้นที่ทั้งสิ้น ไดแก 

1. การสรางและจัดการองคความรู
1.1. กพย. สนับสนุนใหเครือขายประเมินการ

ใชยา (เครือขาย DUE) พัฒนาโครงการวิจัยเร่ือง 

“การประเมินผลลัพธทางคลินิกของยาคลอพิโดเกล

หลังมีการใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยรัฐ (CL) ใน

ผูปวยหลังทําหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจและ

ใสขดลวดค้ํายัน” โดยมี ภญ.ปทมา ตณัฑวิวฒัน เปน

หัวหนาโครงการวิจัย และมีโรงพยาบาลขนาดใหญ

ทีม่กีารทาํหัตถการดังกลาวเขารวมการวจิยัจํานวน 9 

โรงพยาบาล ในการวจิยัน้ีไดรบัการสนบัสนนุทุนวิจยั

จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งผล

การศึกษาจะเปนขอมูลท่ีเกิดประโยชนตอการพัฒนา

คณุภาพการใชยารวมท้ังการปรบัทศันะท่ีมตีอยา CL 

ของทั้งผูใหบริการและผูใชสิทธิในระบบหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ

1.2. โครงการพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลบน

อนิเตอรเน็ต ไดตนแบบจากฐานขอมูลสําหรบัเครอืขาย 

PTC (พัฒนาโดยคณะเภสัชสาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร) โดยมีขอมูลและภาพตวัอยางยาไมเหมาะสม

ในพืน้ที ่(ดาํเนนิการโดยคณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี และคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

1.3. สนับสนุนเครือข ายเภสัชกรรานยา 

เพ่ือดําเนินโครงการเก็บขอมูลปญหาการใชยาของ

ประชาชน ประกอบไปดวยชุดความรูเร่ืองยา สขุภาพ

และการแพยา, อาการไมพึงประสงคจากการใชยา

สําหรับประชาชน, ขอมูลอันตรกิริยาของยา, และ

ขอแนะนาํสาํหรับการใชยาท่ีมคีวามจําเพาะและขอมลู

สิทธิผูบริโภค
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1.4. การจัด ต้ั ง ศูนย  เฝ  าระวั งระบบยา 

ในขณะนี้อยูในขั้นตอนการออกแบบโครงสรางและ

การจดัเกบ็ขอมลูในลกัษณะโครงการนาํรองหนึง่ฐาน

ขอมูล คือ ฐานขอมูลยาไมเหมาะสมในชุมชน 

อนัประกอบไปดวยขอมลูยาแผนโบราณ ยา Look twin, 

Sound twin (ยาท่ีมคีวามเหมือนมากกวา Look alike, 

sound alike) และยาที่มีทะเบียนตํารับไมเหมาะสม 

เปนตน

1.5. การสร างเครือข ายชุมชนออนไลน

เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเฝาระวัง

ระบบยา ผานทางเวบ็ไซด www.thaidrugwatch.org 

และ www.facebook.com/thaidrugwatch โดยเช่ือม

โยงกับหนวยงานและเครือขายทางวิชาการหลายกลุม 

อาทิเชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สขุภาพ (สสส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) 

และกลุมทิศทางเภสัชกร เปนตน

1.6. อาศรมความคิดระบบยา โดยการจัด

ประชุมเสวนาและจัดการความรูในเร่ืองตางๆ เกีย่วกบั

ระบบยา เชนเร่ืองยาเด็ก เรื่องระบบทรัพยสินทาง

ปญญา และไดมกีารตพีมิพหนงัสอื สทิธบิตัรยา เลห

อบุายการผูกขาด และการจัดทําหนังสืออยาปลอยให

สเตยีรอยดลอยนวล โดยเครอืขายเภสัชสาธารณสุข 

เขต 5 (สมทุรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบครีขีนัธ 

และเพชรบุรี)

2. การพัฒนาการทดลองรูปแบบกลไก
การเฝาระวังและพัฒนาระบบยา 

2.1 เครือข ายเภสัชสาธารณสุขเขต 5 

(4 จังหวัด) โดยมีเครือขายเภสัชกรในระดับตางๆ 

ไดแก สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั ศนูยวทิยาศาสตร

การแพทย กลุมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กลุม

เภสัชกรชุมชน ไดรวมกันผลักดันใหเกิดการสราง

เครือขายและพัฒนาระบบเฝาระวังความเส่ียงจาก

ยาสเตียรอยดในชุมชนอยางครบวงจร

2.2 เครือขายประชาสังคม ไดแก เครือขาย

ผูบริโภคโดยมีมูลนิธิเพ่ือผูบริโภคเปนแกนนํา โดย

ดําเนินกิจกรรมรณรงคใน 5 พื้นที่ ไดแก จังหวัด

พะเยา ขอนแกน สมทุรสงคราม สงขลา และกรุงเทพฯ 

และเครอืขายผูปวยโรคเร้ือรัง โดยมมีลูนิธเิขาถึงเอดส

เปนแกนนํา ดําเนินการในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ไดแก 

กทม. สรุาษฎรธาน ีกระบ่ี พงังา โดยเนนท่ีการพัฒนา

ศกัยภาพผูปวยและผูบริโภคในการ ใหเขาใจระบบยา 

และรูจักชื่อสามัญทางยา และเปนสวนหนึ่งในกลไก

เฝาระวังระบบยาในชุมชน

2.3 เครือข ายรณรงค ร านยาปลอดภัย 

เภสัชกรไทยไมแขวนปาย เปนการทํางานรวมของ

เครือขายเภสัชสาธารณสุขจังหวัด 10 จังหวัด ไดแก 

นครพนม, ขอนแกน, ชัยภูมิ, สกลนคร, กาฬสินธุ, 

อตุรดิตถ, สมทุรสงคราม, สรุาษฎรธาน,ี นครศรธีรรมราช 

และสงขลาโดยมีเภสัชสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

เปนแกนนาํ เพ่ือใหเกิดการคุมครองผูบริโภคท่ีมารบั

บรกิารยาจากรานยา โดยการเฝาระวงัการมีเภสัชกร

ประจํารานยารวมกับการสรางความตระหนักและ

มีสวนรวมในการเฝาระวังของเครือขายผูบริโภค

3. การสงเสริมความเขมแข็งของภาคี
เครือขายเฝาระวังและพัฒนาระบบยา 

3.1. การสงเสรมิและพัฒนาเครือขายวิชาการ 

วิชาชีพ

3.1.1. หนุนเสริมบทบาทเครือขาย

วิชาการวิชาชีพ ไดแก เครือขายเภสัชกรภาคกลาง 

เครือขายคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 

(รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ) เครอืขาย

เภสัชกรติดตามการใชยา เครือขายเภสชัชนบท และ

เครือขายรณรงคฉลาดใชยาปฏิชีวนะ (15 จังหวัด 

22 โครงการ)

3.1.2. สนับสนุนเภสัชกรในเครือขาย

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเภสัชกรรมและ

การบําบัด (เครือขาย PTC)ในการเขารับการอบรม

เร่ือง Bioequivalence ที่จัดโดยคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร
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3.1.3. สนบัสนนุเครือขายเภสชัชนบท 

เพื่อร วมกันระดมสมองในการระบุสถานการณ 

ความรุนแรงของปญหาระบบยา ทัง้ในระดบัประเทศ 

สถานพยาบาล และระดับชุมชน และรวมกันพัฒนา

แผนเฝาระวังและจัดการปญหาระบบยาชุมชน

3.1.4. การประสานงานกับหนวยงาน

และองคกรระดับนานาชาติ ถือวาเปนสวนสําคัญ

ตอการพฒันากลไกเฝาระวังระบบยาในประเทศไทย 

ไดแก องคการอนามัยโลก (WHO) เครอืขายนานาชาติ

เพ่ือสรางกลไกการสงสัญญาณและเกิดเปนกระแส

สังคมที่เปนประโยชนตอประชาชน โดยการสื่อสาร

แกประชาชนใน 2 ระดับคือ

การสื่อสารในระดับประเทศ โดยผานสื่อวิทยุ 

โทรทัศน และอินเตอรเน็ต ผานรายการโทรทัศน

และขาว อาทิเชน การใหสัมภาษณและแถลงขาว

ในเร่ืองเช้ือด้ือยา ในงานประชุมวิชาการของ กพย. 

การรณรงคการใชยาคมุกาํเนดิฉกุเฉนิอยางปลอดภัย 

การถายทอดขาวเปนชุดขาว เก่ียวกับเร่ืองยาไมเหมาะสม

ดานยาเสพติด เครือขายรณรงคปญหาการด้ือยา

ปฏชิวีนะ (ReAct) เครอืขายนานาชาตดิานธรรมาภิบาล 

เครอืขายการใชยาอยางเหมาะสม (RUD) เครือขาย

รณรงคสุขภาพของเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน 

(HAI, HAIAP) โดยท้ังน้ีไดมกีารประชมุแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็ ความรู และสถานการณในภมูภิาคโดย

นักวิชาการทั้งในและนอกประเทศอยางตอเนื่อง

4. การส่ือสารสาธารณะเพ่ือสงสัญญาณ
สูสังคม

เพ่ือเปนการหนุนเสริมการขับเคล่ือนเชิง

นโยบาย การสื่อสารสาธารณะเปนส่ิงท่ี กพย. ให

ความสําคัญและพยายามผลักดันใหเกิดอยางมาก 

ในชุมชน ซึ่งประกอบไปดวยเร่ืองยาสเตียรอยด 

ยาสมุนไพรพื้นบาน รวมกับชอง ThaiPBS เปนตน 

นอกจากน้ี ยังมีการตีพิมพจดหมายขาวยาวิพากษ 

11 ฉบับ ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับระบบยา ไดแก 

ราคายา, ยาเดก็, ยาผูหญงิ, นโยบายแหงชาตดิานยา, 

สิทธิบัตรยา พรบ.ยา ขอมูลยา และปญหาการใชยา

ปฏิชีวนะและปญหาเชื้อดื้อยา เปนตน

สาํหรบัการสือ่สารในระดบัพืน้ทีผ่านเครือขาย

เฝาระวังระบบยาในพื้นที่ ก็ไดมีการดําเนินการ

ไปพรอมๆ กัน เชน เครือขายเภสัชกรรานยากับ

การรณรงคการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินใหเหมาะสม 
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เครือขายรณรงคเร่ืองทองไมพรอม และเครือขาย

ประชาสงัคมในประเดน็ตางๆ เพือ่แกไขปญหาในพืน้ที่

และสงสัญญาณเตือนกลับมาท่ีหนวยงานสวนกลาง 

เพื่อขับเคลื่อนแกไขปญหาดังกลาวอยางเปนระบบ

5. การผลกัดันนโยบาย แผนยุทธศาสตร
พัฒนาระบบยา และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

การผลักดันนโยบายและกฎหมายท่ีสําคัญใน

ระบบยา คอื การขบัเคลือ่นใหประเด็นยตุกิารสงเสรมิ

การขายยาท่ีขาดจริยธรรม ถูกบรรจุเปนหนึ่งในมติ

สมัชชาสขุภาพ (ครม. มมีติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร

ตามมตินี้ เมื่อ 20 ก.ค. 2553), การสนับสนุนใหมี

การประกาศใชนโยบายแหงชาตดิานยาและยุทธศาสตร 

การพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ. 2554-2559 (ครม. 

มีมติเห็นชอบ เมื่อ 14 มีนาคม 2554) และลาสุด

ไดมีสวนรวมในการผลักดันประเด็นเกี่ยวกับปญหา

โฆษณายาและผลิตภณัฑสขุภาพ ทีจ่ะนาํเขาพจิารณา

ในทีป่ระชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังท่ี 4 ในเดอืน

ธันวาคม 2554 นี้

การพัฒนาระบบยา 
กาวตอไปของ กพย....

แม กพย. ในปจจุบันกําลังจะกาวเขาสูปที่ 4 

(ระยะท่ี 2) แลว นัน้ไมไดหมายความวาประเทศไทย

มีกลุมคนหรือหนวยงานที่ดําเนินการแบบนี้มาเพียง

แค 3 ป เราตอสูเพือ่พฒันา “ระบบยา” ในประเทศนี้

มานานแลวนับตั้งแตยุคแรกเริ่มที่เรามี “กลุมศึกษา

ปญหายา (กศย.)” ซึง่นาํทพัโดยหญิงแกรง อาจารย

สําลี ใจดี ที่ไมยอมแพและตอสูอยางกลาหาญกับ

กระแสทุนนิยมที่ถาโถมเขามา จนทําใหเกิดระบบ

การคาเสรีที่เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาขึ้น

ในระบบยาของไทย แตอยางไรก็ตามยังมีกลุมคนท่ี

สานตอปณิธานเหลานั้นและยังคงยืนหยัด ตอสู 

เพ่ือประโยชนของประชาชนอยางไมลดละ ทัง้เภสัชกร 

แพทย สื่อมวลชน นักวิชาการ กระท่ังเครือขาย

ประชาชน ลวนเปนแรงขับเคลื่อนใหสังคมมองเห็น

ปญหาและไมนิ่งดูดายท่ีจะแกไขส่ิงผิดใหถูก มอง

ผลประโยชนของชาติมากอนผลประโยชนของตนเอง

หรือพวกพอง กพย. เชื่อวายังมีคนที่คิดแบบนี้อยู 

และเชื่อวาคุณเองก็เปนหนึ่งในนั้น 
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