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สถานการณ์การทบทวนทะเบียน
ตำารับยาของไทย

1.2

1. สถานการณ์ด้านนโยบาย

นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติของไทย

1.1

1
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นโยบ�ยแห่งช�ติด้�นย�และยุทธศ�สตร์
ก�รพัฒน�ระบบย�แห่งช�ติของไทย

ยุพดี ศิริสินสุข
คณะเภสัชศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

1 World Health organization.  เข้าถึงได้ที่ http://www.who.int/nationalpolicies /about/en/ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 
2 Management Sciences for Health. 2012. Managing Drug Supply: Chapter 4 National Medicine Policy. เข้าถึงได้ที่ http://apps.who.

int/medicinedocs/documents/s19581en/s19581en.pdf   เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560

1.1

 องค์การอนามัยโลกได้กล่าวไว้ว่า “นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ มิใช่สิ่งซึ่งกำาหนดขึ้นมา

แล้วเสร็จส้ินอยู่เพียงแค่น้ัน แต่มันคือจุดเร่ิมต้นของกระบวนการท่ีมุ่งแก้ปัญหาสำาคัญของประเทศท่ีเป็นความต้องการ

ด้านสุขภาพที่แท้จริงของประชาชน โดยเป็นกลไกสำาคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรพัฒนาด้าน

สุขภาพ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการร่วมมือกันใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้ประชาชน

ทุกคนได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีสุขภาวะที่แข็งแรงอย่างยืนยาว1

 นโยบายแห่งชาติด้านยา เป็นหนึ่งในคำามั่นสัญญาทางการเมืองที่รัฐมีให้แก่ประชาชน เพื่อประกันว่า

ประชาชนจะมียาท่ีมีประสิทธิผล มีคุณภาพ ปลอดภัย ราคาไม่แพงและสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนมีการใช้ยา

อย่างสมเหตุผล ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน2

 ประเทศไทยเริ่มมีนโยบายแห่งชาติด้านยามาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2524 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

เพื่อให้เหมาะสมกับกาลสมัย ในที่นี้ จะขอนำาเสนอเป็น 4 หัวข้อใหญ่ ดังนี้

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559
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3 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี และ ยุพดี ศิริสินสุข.(บรรณาธิการ). 30 ปี พัฒนาการนโยบายแห่งชาติด้านยาของไทย (2524-2554) แผนงานสร้างกลไกเฝ้า

ระวังและพัฒนาระบบยา สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. กทม.: บริษัท ทีคิวพี จำากัด. 2554. 
4 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ สำานักยา สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559. กทม.: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
5 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี. 2554. พัฒนาการของนโยบายแห่งชาติด้านยาของไทย. ใน 30ปี พัฒนาการนโยบายแห่งชาติด้านยาของไทย (2524 - 2554). 

นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี และ ยุพดี ศิริสินสุข. (บรรณาธิการ). กทม.: บริษัท ทีคิวพี จำากัด 
6 สำาลี ใจดี. 2554. รายงานพิเศษ : นโยบายแห่งชาติทางด้านยา: ความเข้มแข็งที่ต้องร่วมกันสร้าง. ใน 30ปี พัฒนาการนโยบายแห่งชาติด้านยา

ของไทย (2524 - 2554). ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี และ ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข. (บรรณาธิการ). กทม.: บริษัท ทีคิวพี จำากัด

  การก่อกำาเนิดนโยบายแห่งชาติด้านยาในประเทศไทย ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการผลักดันโดยองค์การอนามัยโลก 

ภายใต้ “มติที่ประชุมใหญ่สมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 31” ในปี พ.ศ. 2522 ที่เสนอแนะให้ประเทศสมาชิก โดย

เฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำาลังพัฒนา ได้มีการกำาหนดนโยบายแห่งชาติด้านยาของประเทศขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาระบบยาของแต่ละประเทศ โดยต้องมุ่งเน้นให้สามารถจัดหายาจำาเป็น (essential drugs) ที่มี

คุณภาพ มาตรฐานให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอในราคาย่อมเยา5 

 นอกจากแรงผลักดันจากข้อตกลงระหว่างประเทศแล้ว สภาพปัญหายาท่ีรุนแรงในประเทศก็เป็นอีกปัจจัย

หนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้ไทยต้องมีนโยบายยาในระดับประเทศ กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) ได้ทำาการศึกษา

สภาพปัญหาและสถานการณ์ระบบยาตั้งแต่ พ.ศ.2518 ประธานกลุ่มศึกษาปัญหายาในขณะนั้นคือ ผศ.ภญ.สำาลี 

ใจดี ได้กล่าวไว้ว่า “.....หลายคนมักเข้าใจว่าประเทศไทยขาดแคลนยา ไม่มียาใช้ ความจริงที่ได้จากการศึกษา

สถานการณ์ ทำาให้สามารถประมวลสถานการณ์การใช้ยาได้ถูกต้อง การใช้ยาในประเทศมีทั้งขาดแคลนยาที่

จำาเป็นคู่กับการมียาใช้อย่างฟุ่มเฟือยทั้งยาที่จำาเป็นและไม่จำาเป็น ซึ่งเป็นอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้ยาที่ขาด

ความรู้อย่างไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ”6 

 อย่างไรก็ตาม ความมุ่งมั่นหรือเจตจำานงทางการเมือง (Political Will) นับเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

อีกประการหน่ึง กล่าวคือ นโยบายแห่งชาติด้านยาฉบับแรกสำาเร็จลุล่วงในปี พ.ศ. 2524 ด้วยภาวะผู้นำาของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น คือ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ซึ่งเป็นประธานกรรมการจัดทำานโยบาย

แห่งชาติด้านยา5 (คำาสั่งกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการนี้เมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2523 จัดทำา

นโยบายฯเสร็จสิ้นและประกาศใช้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2524) และ ต่อมาในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2525 ได้

มีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา  ทำาหน้าที่ติดตามกำากับ ดูแล การดำาเนินงาน

ตามนโยบายแห่งชาติด้านยา โดยมีพันธกิจหลักที่สำาคัญในขณะนั้นคือการพัฒนาบัญชีรายการยาจำาเป็นสำาหรับ

ประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำาบัญชียา

จำาเป็น(ยาหลัก)แห่งชาติ” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2524 และคณะอนุกรรมการฯได้ดำาเนินการอย่างรวดเร็ว

จนแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 และมีการประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2525 

สถ�นก�รณ์นโยบ�ยย� และยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบ
ย�แห่งช�ติ: จ�กอดีตสู่ปัจจุบัน 3,4

1.

1.1  โครงสร้�งองค์กรก�รพัฒน�นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�
 ระบบย�แห่งช�ติ และก�รนำ�นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�
 ระบบย�แห่งช�ติไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ระบบย�ของประเทศ
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 คณะกรรมการแห่งชาติด้านยาดำาเนินการมาได้ระยะหน่ึง ก็ได้พบกับปัญหาอุปสรรคในด้านความไม่ต่อเนื่อง

ในการทำางาน เน่ืองจากคณะกรรมการนี้เกิดขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการนี้ก็หมดวาระตามไปด้วย และกว่าจะเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ก็ต้องใช้เวลา

หลายเดือน ทำาให้ภารกิจหลายด้านโดยเฉพาะการจัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติต้องหยุดชะงักไป เลขาธิการ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล จึงได้มีข้อเสนอให้ปรับโครงสร้างการทำางาน

ของคณะกรรมการแห่งชาติด้านยาให้อยู่ภายใต้ “ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี” แทน ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้

ให้ความเห็นชอบ และประกาศ “ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2551”7 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551  โดยกรรมการอยู่ในวาระได้คราวละ 3 ปี และ

อยู่ได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่สำาคัญคือ กำาหนด ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จัดทำาบัญชียา

หลักแห่งชาติและกำาหนดราคากลางของยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการจัดซื้อของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง

ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตลอดจนกำาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา 

เป็นต้น 

 ในการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาให้เกิดการเคลื่อนไหว คณะกรรมการพัฒนา

ระบบยาแห่งชาติได้จัดวางโครงสร้างการทำางานที่สำาคัญ โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะ

อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา

แห่งชาติ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และคณะอนุกรรมการพิจารณากำาหนดราคากลาง

ของยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เหล่านี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการ

ตามภารกิจที่สำาคัญตามบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการฯกำาหนด8 โดยสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ทำาหน้าที่เป็นสำานักงานเลขานุการของแต่ละคณะอนุกรรมการ 

 ส่วนการนำานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติไปใช้น้ัน ได้มีการกำาหนดในกฎกระทรวง

ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 โดย

มีการเพ่ิมเติมอำานาจหน้าท่ีให้เอ้ือต่อการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีฯไว้อย่างชัดเจน 

ส่งผลให้การพัฒนาระบบยาแห่งชาติเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสำานักยา สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อย่างเป็นทางการ9

 หนึ่งในผลงานสำาคัญของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ คือนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 

และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน และขณะนี้อยู่ระหว่างการ

พัฒนาฉบับต่อไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559)

7 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2551. เข้าถึงได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/

PDF/2551/E/192/1.PDF
8 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ. 2554. นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 – 2559.  

กทม.: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
9 อ้างแล้วใน 8
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1.2  ส�ระของนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบย�แห่งช�ติ

 นโยบายแห่งชาติด้านยาฉบับแรกปี พ.ศ. 2524 มีสาระสำาคัญโดยสรุปในรูปที่ 1 และ มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องอีกหลายฉบับ โดยในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการประกาศใช้นโยบายแห่งชาติด้านยาฉบับที่ 2 (รูปที่ 2) โดยมี

สาระสำาคัญคล้ายคลึงกับนโยบายฉบับเดิม คือกล่าวถึงการสนับสนุนให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การส่งเสริมให้

ใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ และการพัฒนาความเข้มแข็งในการทำางานของสำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา  กรอบในการพัฒนาระบบยาของประเทศ

มีเป้าหมายที่สำาคัญคือ การประกันการเข้าถึงยาจำาเป็นสำาหรับประชาชน การพึ่งตนเองด้านยาของประเทศ และ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  สาระสำาคัญของนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ยาแห่งชาติพ.ศ. 2555 -2559 มีสาระสำาคัญแสดงได้ในรูปที่ 3

 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2559 เป็นช่วงเวลาที่นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 กำาลังจะสิ้นสุดลง สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้

ยกร่างนโยบายแห่งชาติด้านยา และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติฉบับใหม่ พ.ศ.2560 – 2564 ขึ้น  

(รูปที่ 4) ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้น มีกระบวนการดังต่อไปนี้10

10 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เข้าถึงได้ที่ http://drug.fda.moph.go.th/ วันที่ 10 มกราคม 2559 
11 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม เข้าถึงได้ที่ http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/files/re-

port_13_14_may_59.pdf วันที่ 10 มกราคม 2559 
12 (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 เข้าถึงได้ที่ http://drug.fda.moph.go.th/zone_

admin/files/edited20June59.pdf วันที่ 10 มกราคม 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ 

จังหวัดนครปฐม11 (การยกร่างนโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2564 ได้นำาผลการประเมินโดยธีรธร ยูงทองและคณะ มาประกอบการจัดทำาด้วย) 

การประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา

แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ12  

โดยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงร่างดังกล่าว 

การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยา

แห่งชาติ 

1)

2)

3)
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รูปท่ี 1 สาระสำาคัญของนโยบายแห่งชาติด้านยาฉบับแรก ปี พ.ศ. 2524

รูปท่ี 2 สาระสำาคัญของนโยบายแห่งชาติด้านยาฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2536

สาระสำาคัญของนโยบายแห่งชาติด้านยา

ฉบับแรก ปี พ.ศ. 2524

จัดให้มีนาท่ีปลอดภัย คุณภาพดี ราคาพอสมควร กระจาย
ท่ัวถึง แม้ในชนบทห่างไกล
ลดจำานวนยาท่ีสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์
จัดให้มีการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสรรพคุณ
ของยา โดยการขยายข่ายงานด้านการวิเคราะห์ยา
พัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ ให้พ่ึงตนเองได้
ศึกษาค้นคว้าศักยภาพยาแผนโบราณ ความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพ

1.

2.
3.

4.
5.
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รูปท่ี 3 สาระสำาคัญของนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 

และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติพ.ศ. 2555-2559

 วิสัยทัศน์ : “ประชาชนเข้าถึงยาถ้วนหน้า ใช้ยามีเหตุผล ประเทศพึ่งตนเอง”

 เป้าประสงค์ของระบบยา : เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 

โดยการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา การสร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

การส่งเสริมการเข้าถึงยาจำาเป็นให้เป็นไปอย่างเสมอภาค ยั่งยืนและทันการณ์ การสร้างกลไกการเฝ้าระวังที่มี

ประสิทธิภาพ และอุตสาหกรรมยามีการพัฒนาจนประเทศสามารถพึ่งตนเองได้

 ยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาระบบยามี 4 ด้าน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 การเข้าถึงยา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาจำาเป็นอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และทันการณ์ 

ในราคาที่เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายของประชาชน ตลอดจนฐานะเศรษฐกิจของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อส่งเสริมการใช้ยาของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ 

และประชาชนเป็นไปอย่างสมเหตุผล ถูกต้อง และคุ้มค่า

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา ชีววัตถุ และสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยา ชีววัตถุ และสมุนไพรภายในประเทศ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง

มั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 4 การพัฒนาระบบการควบคุมยา เพ่ือประกันคุณภาพประสิทธิผล และความปลอดภัย

ของยา เพื่อประกันคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยาโดยพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของระบบการควบคุมยาของประเทศ
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รูปท่ี 4  ร่างนโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2564

วิสัยทัศน์

  “ประชาชนเข้าถึงยาจำาเป็นที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และยั่งยืน ใช้ยาสมเหตุผล ประเทศมีความ

มั่นคงด้านยา”

เป้าหมาย

 1. ระบบควบคุมยามีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ผู้บริโภคปลอดภัย

 2.  การประกันคุณภาพมาตรฐานของยาจำาเป็นผ่านผู้ผลิตและองค์กรควบคุมยาที่มีประสิทธิภาพ

 3. ประเทศมีความมั่นคงด้านยา สามารถผลิตและจัดหายาจำาเป็นไว้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ทันท่วงที 

ไม่มีปัญหาขาดแคลน ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน

 4. ราคายาของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับค่าครองชีพและความสามารถในการจ่ายของ

ประชาชนและภาครัฐ

 5. ประชาชนเข้าถึงยาจำาเป็นที่มีคุณภาพอย่างสมเหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาภาระโรคที่สำาคัญ

ยุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยา สมุนไพร และชีววัตถุ เพ่ือความม่ันคงทางยาและเพ่ิมความสามารถ

ในการแข่งขัน

 2. การพัฒนาระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา 

 3. การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

 4. การพัฒนาระบบควบคุมยาให้มีประสิทธิภาพระดับสากล 

 5. สร้างเสริมกลไกการประสานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
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1.3  ก�รนำ�นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบย�แห่งช�ติไปปฏิบัติ

 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะที่เป็นสำานักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนา

ระบบยาแห่งชาติ ได้มีการทำางานร่วมกับองค์กรรัฐ และเอกชน และภาคประชาชนในการจัดทำาแผนปฏิบัติการ

ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้เกิดการนำาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ ตลอดจน

การติดตาม ประเมินผลงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่กำาหนดอยู่ในแผนฯ

 การนำานโยบายยาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในระยะเริ่มต้นที่สำาคัญคือการผลักดันให้มี “บัญชียาหลัก

แห่งชาติ” ฉบับแรกในปี 2524 ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน และในส่วนของกระทรวง

สาธารณสุข ได้มีการประกาศระเบียบกระทรวงฯว่าด้วยการจัดซื้อยาด้วยเงินงบประมาณของหน่วยราชการใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2524 (มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2524) โดยกำาหนดให้หน่วยงานในกระทรวง

สาธารณสุขจัดซื้อยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ และมีการประกาศแก้ไข ฉบับที่ 2 ในปีพ.ศ. 2526 ฉบับ

ที่ 3 พ.ศ. 2527 และ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2529 เพื่อขยายขอบเขตการบังคับใช้ไปยังหน่วยราชการอื่นๆ นอกสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขที่ต้องใช้เงินงบประมาณในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักฯในสัดส่วนที่กำาหนด รวมทั้ง

ได้กำาหนดให้จัดซื้อยาโดยใช้ชื่อสามัญทางยา และต้องจัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมในกรณีท่ีองค์การเภสัชกรรม

มีการผลิตหรือมีการจำาหน่าย ซึ่งช่วยทำาให้สามารถประหยัดงบประมาณในด้านยาของประเทศ และเป็นการ

สนับสนุนองค์การเภสัชกรรมในฐานะหน่วยงานผลิตยาเพื่อความมั่นคงของประเทศด้วย13

 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ประกอบด้วย กลยุทธ์ 

กิจกรรม ตัวชี้วัดเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบ14 ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญภายใต้คณะอนุกรรมการฯ

ชุดต่างๆ ได้แก่15, 16

 1. ทบทวนและจัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2559 (ล่าสุดประกาศ

ใช้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559)17 ใช้เป็นกรอบรายการยาในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทั้งผู้มีสิทธิในสวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการ ในระบบประกันสังคม และในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 2. กำาหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ เพ่ือเป็นเพดานราคาในการจัดซ้ือของสถานพยาบาล

ภาครัฐท่ัวประเทศ โดยคำานึงถึงคุณภาพยา และการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศ โดยมีการประกาศ

ล่าสุดใน ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำาหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255918

13 อ้างแล้วใน  (5)
14 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. นโยบายแห่งชาติด้านยา: ติดตามผลดำาเนินงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยาแห่งชาติ ปี 2555-ไตรมาส 3 

ปี 2558.  เข้าถึงได้ที่ http://drug.fda.moph.go.th/  วันที่ 10 มกราคม 2560
15  สำานักสารนิเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  2555.  ข่าวเพื่อสื่อมวลชน เรื่อง “นายก” ลงนามแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ เป็น

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เข้าถึงได้ที่ http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_

new=49964
16  สำานักยา สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2559. นโยบายแห่งชาติด้านยา.  เข้าถึงได้ที่ http://drug.fda.moph.go.th/
17 ราชกิจจานุเบกษา. 2559.  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ฉบับวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2559 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 255 ง หน้า 1 พร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศ เข้าถึงได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/

PDF/2559/E/255/1.PDF
18 ราชกิจจานุเบกษา. 2559  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำานหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2559  

เล่ม 133 ตอนพิเศษ 277 ง เข้าถึงได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/277/25.PDF
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 3. จัดทำาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางของ

ประเทศ และพัฒนาแนวทางการนำาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร แพทย์ เภสัชกร บริษัทยา

และผู้แทนยา นำาไปถือปฏิบัติ เพื่อไม่ให้มีการสั่งใช้ยาเกินจำาเป็น

 4. ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เช่น การจัดทำาโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล (RDU hospital) โดยมีโรงพยาบาลที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำานวน 203 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2559) ซึ่งต่อมา ในปี 2559 นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล 

สกลสัตยาทรได้มีนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำาเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม

เหตุสมผล  รวมทั้งได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลขึ้น และกำาหนดเป็น

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาที่ 15 เน้นการพัฒนาระบบและการตระหนักรู้แก่ทุกคน

ที่อยู่ในวงจรการใช้ยาเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

 5. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาต้านจุลชีพและการดื้อยาของเชื้อก่อโรค

ผ่านการขับเคลื ่อนร่วมกันของเครือข่ายจนเป็นหนึ ่งในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีพ.ศ.2558 ในวาระ 

“วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ” ซึ่งต่อมากระทรวงสาธารณสุขก็ได้แต่ง

ตั้งคณะกรรมการประสานและบูรณาการงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ ทำาหน้าที่ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์และผลักดันเชื้อดื้อยาเป็นวาระแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบ

แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ และได้

มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำา

แผนปฏิบัติการการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องรับไปดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อไป19, 20

 6. พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เนื่องจากปัจจัยสำาคัญของการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผลประการหนึ่งคือบุคลากรการแพทย์ที่ทำาหน้าที่สั่งใช้ยา ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ 

และพยาบาล จำาเป็นต้องมีความรู ้ ความเข้าใจที ่ดี มีความตระหนักและมีทักษะในเรื ่องการสั ่งใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล ซึ่งเป็นการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

19 Health Focus. 2559. ผลักดันเชื้อดื้อยาเป็นวาระชาติ หวั่นวิกฤติไม่มียารักษาได้ แม้ติดเชื้อไม่รุนแรง. เข้าถึงได้ที่ https://www.hfocus.org/

content/2016/06/12294
20 สำานักข่าวอิสรา. 2559. แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย. เข้าถึงได้ที่ http://www.isranews.org/thaireform/

thaireform-data/item/49308-แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย.html
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21 ธีรธร ยูงทอง  อุษาวดี สุตะภักดิ์  ธเนศ กิติศรีวรพันธ์  สุทธิ สุนทรานุรักษ์ และคณะ. 2559.  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำาระบบและติดตาม

ประเมินผลการดำาเนินการตามนโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 (ระยะครึ่งแผน). สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

 ปี พ.ศ. 2558 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำาเนินการติดตามผลการดำาเนินงานตามแผน

ปฏิบัติการ โดยได้จัดส่งแบบรายงานผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติไปยัง

หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้รายงานเข้ามา นอกจากน้ี สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้จัดจ้างมหาวิทยาลัย

มหิดลดำาเนินโครงการ “จัดทำาระบบและติดตามประเมินผลการดำาเนินการตามนโยบายแห่งชาติด้านยาและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ระยะครึ่งแผน” โดย ธีรธร ยูงทอง และคณะ มี

ผลการศึกษาที่สำาคัญได้แก่

ผลการศึกษาการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดที่มีลำาดับความสำาคัญสูงทั้ง 8 ตัว ของแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบยาแห่งชาติฯ พบว่า โดยภาพรวมมีการดำาเนินงานที่มีประสิทธิผล กล่าวคือ 

การดำาเนินงานส่วนใหญ่สามารถบรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มที่จะบรรลุ

เป้าหมายตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. 2559

ผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ในระดับแผนปฏิบัติการโดยภาพรวม พบว่า การดำาเนินงาน

ยังขาดประสิทธิภาพอยู่มาก กล่าวคือ มีแผนงาน/โครงการจำานวนมากที่ยังไม่ได้เริ่มดำาเนินการหรือ

แม้ว่ามีการดำาเนินการไปบ้างแล้วแต่ก็มีสถานะที่ล่าช้ากว่ากำาหนดการที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้ โอกาสที่

จะบรรลุผลผลิต/ผลลัพธ์ตามเป้าหมายในภาพรวมของยุทธศาสตร์เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2559 

จึงมีความเป็นไปได้น้อย 

1.

2.

ผลก�รประเมินก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยแห่งช�ติ
ด้�นย�และยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบย�แห่งช�ติ 
พ.ศ. 2555-2559 ระยะครึ่งแผน21

2.

 ผลการประเมินภายใต้โครงการดังกล่าว พบว่า ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในกระบวนการแปร

แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เกิดจากหลายปัจจัยได้แก่ 1) ด้านบริบทของสาระนโยบายฯ พบว่า มีการเขียน

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ฯที่มีลักษณะที่ครอบคลุมมากเกินไป (very inclusive action plan) ทำาให้มี

หน่วยงานผู้มีหน้าที ่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจำานวนมาก ไม่สามารถจัดลำาดับความสำาคัญของแผนงาน/

โครงการได้ 2) ข้อจำากัดในด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ และด้านความสามารถในการบริหาร

จัดการ พบว่า ขาดการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ขาดการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ

ที่จำาเป็นต้องใช้ในการดำาเนินโครงการ รวมท้ัง 3) ขาดสมรรถนะในด้านการบริหารจัดการกำากับดูแลการดำาเนินการ

ที่เหมาะสม ขาดการกำากับดูแลและขาดการสื่อสารแผนปฏิบัติการไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดและ

เป็นระบบ ทำาให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบปฏิเสธหรือไม่ยอมรับภารกิจในแผนปฏิบัติการ หรือแม้กระทั่งไม่ทราบว่า

หนว่ยงานของตนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และท่ีสำาคัญคือ 4) ปัญหาเชิงโครงสร้าง
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ที่ขาดความชัดเจนของผู้บริหารระดับสูงในการกำาหนดบทบาทของอย. ในฐานะที่เป็น “ตัวเชื่อมในการติดตาม

ประเมินผลการดำาเนินงาน” และ 5) ขาดระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถทราบ

ถึงความก้าวหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินโครงการ ทำาให้ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขวิธีการต่างๆ ให้

เหมาะสมทันท่วงทีในขณะที่กำาลังดำาเนินโครงการอยู่22

22 อ้างแล้วใน  (10)

 จากจุดเริ่มต้นที่ดีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ทำาให้รากฐานของการ

พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านยามีความเข้มแข็ง โดยมีคณะกรรมการแห่งชาติด้านยารับผิดชอบการทำางาน แม้ว่า

จะมีปัญหาอุปสรรคจากการขาดช่วงการทำางานของคณะกรรมการดังกล่าวบ้าง แต่สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาก็ได้หาทางแก้ไขจนมีการจัดตั ้งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ภายใต้ “ระเบียบ

สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2551” ทำาให้สามารถดำาเนินการได้

อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันได้ 

 หากวิเคราะห์การทำางานในการพัฒนาระบบยาที่พบใน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรก การพัฒนาหรือ

การจัดทำานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา (Policy and strategy development) และ ขั้นตอน

ที่ 2 การนำานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาไปสู่การปฏิบัติโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (Policy and 

strategy implementation) และขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและสัมฤทธิผลของ

การดำาเนินการ (Monitoring and Evaluation) จะพบได้ว่า การทำางานในขั้นที่ 1 ถือได้ว่าประสบความสำาเร็จ 

และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี  แต่ในขั้นตอนที่ 2 มีความสำาเร็จเป็นเพียงบาง

ส่วน ส่วนขั้นตอนที่ 3 ถือว่ายังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอีกมาก 

 ตัวอย่างรปูธรรมความสำาเร็จของการนำานโยบายฯไปปฏิบัติ ได้แก่ การนำายุทธศาสตร์ด้านท่ี 2 การใช้ยา

อย่างสมเหตุผลไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล ที่เป็นความร่วมมือของ

กระทรวงสาธารณสุข กับเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ

มหาชน) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรมบัญชีกลาง และสำานักงานประกันสังคม โดยมี

คณะอนุกรรมการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ สังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเป็นกลไกขับเคลื่อนงาน23 ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้นโยบาย 

ก�รวิเคร�ะห์ภ�พรวมผลก�รดำ�เนินก�ร “จัดทำ�” และ 
“นำ�ไปปฏิบัติ” ของ “นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�ร
พัฒน�ระบบย�แห่งช�ติ

3.

3.1  โครงสร้�งองค์กร ก�รพัฒน�นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบย�
 แห่งช�ติและก�รนำ�ไปปฏิบัติ
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“การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” เป็นหนึ ่งในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาที่ 15 และมีนโยบายให้

โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งดำาเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล24 ปัจจัยแห่ง

ความสำาเร็จคือ นโยบายที่ชัดเจนของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง

 ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ย่อย บางยุทธศาสตร์ย่อยก็มี

ความก้าวหน้าน้อย ตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ย่อยการส่งเสริมการผลิตและประกันคุณภาพยาชื่อสามัญ 

 ขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆนั้น ถือได้ว่าไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยการ

เข้าถึงยา ที่ต้องควบคุมราคายาให้เหมาะสมกับค่าครองชีพของประชาชนส่วนใหญ่ พบว่า ยังมีปัญหาอยู่เนืองๆ

ที่ประชาชนต้องจ่ายค่ายาในราคาแพง โดยเฉพาะที่ไปรับบริการจากโรงพยาบาลเอกชน25 และสิทธิบัตรยา

ยังคงเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ยามีราคาแพงมาก26 ยุทธศาสตร์นี้ หน่วยงานรับผิดชอบหลักคือกรมการค้าภายใน 

กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่สามารถขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำาหนดได้

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 การพัฒนาระบบการควบคุมยา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกันคุณภาพ 

ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา มียุทธศาสตร์ย่อยที่ 3 เรื่องการทบทวนทะเบียนตำารับยาที่มีผลกระทบ

สูงต่อผู้บริโภคและสังคม พบว่า สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแลเรื่อง

ความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ยาไม่ได้มีการดำาเนินการทบทวนทะเบียนตำารับยาตามที่ได้มีการประกาศนโยบาย

ไว้ใน 1) ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องนโยบายการทบทวนทะเบียนตำารับยาและ

แนวปฏิบัติการทบทวนทะเบียนตำารับยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ ลงวันที่ 14 มีนาคม 255427,  2) ประกาศ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยาที่จะทบทวนทะเบียนตำารับยา 

ลงวันที่ 16 มีนาคม 255428 และ 3) ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องรายการกลุ่มยาแผน

ปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำารับยา ลงวันที่ 8 เมษายน 255429   ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้มีการ

ดำาเนินการใดๆ แม้ว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจะได้มีการแถลงข่าวข้อมูลอันตรายจากยาในกลุ่มที่จำาเป็นต้องมี

การทบทวนทะเบียนตำารับยาอย่างเร่งด่วนแล้วก็ตาม30, 31

23 สำานักข่าวอิสรา. 2559. ใช้ยาสมเหตุผล” ปลอดภัย คุ้มค่า ด้วย 6 กุญแจสำาคัญ เข้าถึงได้ที่ http://www.isranews.org/isranews-article/

item/49489-%E0%B9%87hsir_240859.html
24 รัฐบาลไทย 2560 สธ.กำาหนดให้นโยบาย “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล”เป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาที่ 15.  เข้าถึงได้ที่ http://www.

thaigov.go.th/index.php/th/news-ministry/2012-08-15-09-44-34/item/105230-สธกำาหนดให้นโยบาย-“การใช้ยาอย่างสมเหตุผล”เป็นแผ

นพัฒนาระบบบริการสุขภาพ-สาขาที่-15  วันที่ 26 มกราคม 2560
25 Post Today. 2559. เฉลยที่มา ... “ราคายาโรงพยาบาลเอกชน แพง?” เข้าถึง ได้ที่ : http://www.posttoday.com/social/health/368682 

http://www.posttoday.com/social/health/368682 วันที่ 4 มิถุนายน 2558
26 GPO Newsletter. การผูกขาดตลาดยาผ่านช่องทางของกฎหมาย สิทธิบัตรยา ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำาเดือน เมษายน - มิถุนายน 2559 เข้าถึงได้ที่ 

http://www.gpo.or.th/Portals/6/Newsletter/RDINewsYr23No2-8.pdf
27 สำานักยา อย. ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา นโยบายการทบทวนทะเบียนตำารับยาและแนวปฏิบัติการทบทวนทะเบียนตำารับยา

แผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554  เข้าถึงได้ที่http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/files/drug_115.pdf
28 สำานักยา อย. ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคัด

เลือกยาที่จะทบทวนทะเบียนตำารับยา ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 เข้าถึงได้ที่http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/files/drug_116.pdf
29 สำานักยา อย. ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องรายการกลุ่มยาแผนปัจจุบัน

สำาหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำารับยา ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 เข้าถึงได้ที่ http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_117.pdf 
30 มติชนออนไลน์. 2559. 1ต.ค ปรับเกณฑ์จ่ายยา ส.ธ.สั่งแก้สูตรดื้อปฏิชีวนะ เปิดชื่อ 40 ตำารับ มีปัญหา  วันที่ 26 มิถุนายน 2559 เข้าถึงได้ที่ http://

www.matichon.co.th/news/189206
31 ไทยโพสต์. 2559.  เตือนควบคุมยาพาราฯ ก่อนคนไทยตับพัง.  วันที่ 23 กันยายน 2559 เข้าถึงได้ที่ http://www.thaipost.net/?q =เตือนควบคุม

ยาพาราฯ-ก่อนคนไทยตับพัง
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1.  ความปลอดภัย (Safety) และคุณภาพ 

    (Quality) ของยา

2.  การมียาราคาไม่แพงเกินไปวางจำาหน่ายให้

    ประชาชนเข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึง 

    (Affordability, Availability, Accessibility)

3.  การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational drug use)

4.  การพึ่งตนเองด้านยา (Self reliance)

5.  ความเท่าเทียมกัน (Equity)

4

1

2

3

การพัฒนาระบบการควบคุมยา เพื่อประกัน

คุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย

ของยา

การเข้าถึงยา

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา ชีววัตถุ 

และสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง

ไม่มียุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

3.2  ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ให้สอดรับกับนโยบ�ยแห่งช�ติด้�นย�

แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

ที่ ชื่อ

นโยบาย
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•drug promotion
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ผู้บริหารจะต้องมีเจตจำานงในการดำาเนินนโยบายอย่างชัดเจนและม่ันคงรวมถึงมีความจริงจังในการ

กำากับให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายฯ ต้ังแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขจนถึงระดับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

จะต้องสร้างกลไกการสื่อสารและพัฒนาการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆ  

แมว่้านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติจะได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

แล้วก็ตาม ทั้งนี้ จากการศึกษาของธีรธร ยูงทองและคณะ พบว่าบางหน่วยงานยังไม่ทราบว่า

เป็นภารกิจของตน หรือบางหน่วยงานปฏิเสธว่าไม่ใช่ภารกิจของตน ดังนั้น มีความจำาเป็นที่จะต้อง

มีการกำากับดูแลและกลไกการสื่อสารแผนปฏิบัติการไปยังหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ โดยกลไก

ดังกล่าวจำาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่นๆด้วย เช่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 

จะต้องพัฒนาระบบธรรมาภิบาลของหน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้คนภายนอกมีส่วนร่วมในการ

ดำาเนินงาน และสามารถตรวจสอบ ติดตามการทำางานของหน่วยงานรัฐ รวมถึงให้มีมาตรการ

ลงโทษผู้รับผิดชอบในกรณีที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

จะต้องปรับโครงสร้างการทำางานภายในสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อรองรับการ

ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา และจัดสรรทรัพยากรสำาหรับการดำาเนินงาน

ให้เพียงพอ

1.1

1.2

1.3

1.4

ข้อเสนอแนะ4.

1.  ก�รพัฒน�ขั้นตอนก�รแปลงนโยบ�ยไปสู่ก�รปฏิบัตินั้น จำ�เป็นต้องมี
 เงื่อนไขสำ�คัญทั้งในระดับกำ�หนดนโยบ�ยและระดับปฏิบัติ 
 ได้แก่

 ขั้นตอนการทำางานที่จำาเป็นต้องมีการพัฒนาคือขั้นตอนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และขั้นตอน

การติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน 
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 ในโครงการ “จัดทำาระบบและติดตามประเมินผลการดำาเนินการตามนโยบายแห่งชาติด้านยาและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ระยะครึ่งแผน” โดย ธีรธร ยูงทอง และคณะ ได้

มีการนำาเสนอเกี่ยวกับระบบติดตามประเมินผลฯเพื ่อผลักดันนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ โดยให้ความสำาคัญต่อ 

4 องค์ประกอบ ดังนี้

 1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ

 2. การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการเป็นประจำารายไตรมาส

 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

 4. การระบุและประเมินความเสี่ยงในระดับยุทธศาสตร์

 นอกจากนี้คณะผู้ศึกษายังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ระบบติดตามประเมินผลจะประสบผลสำาเร็จได้จริง

หรือไม่นั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติจะต้องมีระบบการกำากับดูแลการดำาเนินงาน โดยกำาหนดให้

ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีในส่วนของแผนงานหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ

ยุทธศาสตร์ฯ โดยให้จัดทำาเป็นรายงานการประเมินตนเองเสนอไปยังคณะอนุกรรมการติดตามและประเมิน

ผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ตามระยะเวลาที่กำาหนดอย่างต่อเนื่องและเป็น

ระบบ เพื่อให้สามารถสนับสนุนหรือแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีในกรณีที่ไม่สามารถดำาเนินการตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ฯได้

2.  ก�รพัฒน�ขั้นตอนก�รติดต�มและก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น



รายงานสถานการณ์ระบบยา พ.ศ. 2555-2559

17

สถ�นก�รณ์ก�รทบทวนทะเบียนตำ�รับย�
ของไทย

นิยด� เกียรติยิ่งอังศุลี
ปรุฬห์ รุจนธำ�รงค์

ศูนย์วิช�ก�รเฝ้�ระวังและพัฒน�ระบบย�

1.2

 การทบทวนทะเบียนตำารับยา เป็นเรื่องจำาเป็นมากสำาหรับประเทศไทยที่มีการขึ้นทะเบียนตำารับยาชนิด

ตลอดชีพมาตั้งแต่ พ.ศ. 2526 (เป็นไปตาม พรบ.ยา พ.ศ. 2510 ฉบับ แก้ไข พ.ศ.2522) 

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559

 ถ้าย้อนประวัติศาสตร์ต้ังแต่เร่ิมมี พ.ร.บ.ยา ในปีพ.ศ. 2510 จะสามารถจำาแนกการทำางานเรื่องการทบทวน

ทะเบียนตำารับยาได้เป็น 4 ยุค ดังนี้

 ยุคแรก (พ.ศ.2510-2531) พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 กำาหนดให้มีการต่อทะเบียนตำารับยาทุกๆ 5 ปี 

แต่ดูเหมือนจะเป็นการต่ออายุทะเบียนในทางธุรการมากกว่าที่จะตั้งใจให้เป็นการทบทวน  แม้ว่ามาตรา 86 จะ

กำาหนดให้มีการสั่งเพิกถอนทะเบียนตำารับยาได้ในขณะต่อทะเบียน แต่อย.ก็ไม่มีโครงสร้างหรือกลไกการทำางาน

ที่ชัดเจนในเรื่องนี้  ต่อมามีการแก้ไขพ.ร.บ.ยาในปีพ.ศ.2522 ได้มีบทบัญญัติที่กำาหนดให้ไม่ต้องมีการต่อทะเบียน

ตำารับอีกต่อไป (ทุกทะเบียนตำารับยากลายเป็นทะเบียนฯตลอดชีพ) ในขณะที่อย.ก็มิได้กำาหนดนโยบายหรือ

โครงสร้างในการทบทวนทะเบียนตำารับยาตลอดชีพทั้งหมดแต่อย่างใด สรุปได้ว่า ในยุคนี้ยังไม่มีนโยบาย

การทบทวนทะเบียนฯที่ชัดเจน แต่มีผลงานทางกฎหมายออกมาพอสมควร 

ก�รทบทวนทะเบียนตำ�รับย�ของไทยในยุคต่�งๆ
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 ยุคท่ีสอง (พ.ศ.2532-2539) ในปีพ.ศ.2532 อย.ได้ประกาศนโยบายการข้ึนทะเบียนตำารับยาใหม่ 

(เป็นนโยบายเชิงบริหาร โดยไม่ได้แก้ไขกฎหมาย) โดยคณะกรรมการยาได้กำาหนดนโยบายทบทวนทะเบียน

ตำารับยาอย่างเป็นระบบแบบยกเครื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2534 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียน

ตำารับยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ เริ ่มด้วยการทบทวนยาเกี่ยวกับหวัดไอและท้องเสีย แต่ก็ไม่สามารถ

ดำาเนินการจนถึงขั้นสั่งแก้ไขหรือถอนทะเบียนตำารับยาในกลุ่มดังกล่าวได้เลย และในที่สุดก็ล้มเลิกโครงการไป 

 ยุคที่ส�ม (พ.ศ.2540-2552) ในปีพ.ศ.2540 อย.ได้เปลี่ยนแผนการทำางานทบทวนทะเบียน

ตำารับ เป็นการจัดจ้างนักวิชาการจากหลายสำานัก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัย การจัดจ้างนี้

กระทำาหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่มีการดำาเนินการตามกฎหมายในการสั่งแก้ไขหรือถอนทะเบียนตำารับยาตามข้อเสนอ

แนะของนักวิชาการ 

 ยุคที่สี่ (พ.ศ.2552-2559) คณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 

พ.ศ.255232 มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติในการทบทวนทะเบียนตำารับยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ที่ขึ้นทะเบียน

ตำารับยาไว้แล้ว ดังนั้นสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ประกาศนโยบายทบทวนทะเบียนตำารับยา 

โดยมีการออกประกาศทั้งหมด 4 ครั้ง  ครั้งแรก วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.255433 เรื่อง นโยบายการทบทวนทะเบียน

ตำารับยาและแนวปฏิบัติการทบทวนทะเบียนตำารับยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ ครั้งที่สอง วันที่ 16 มีนาคม 

พ.ศ.255434 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยาที่จะทบทวนทะเบียนตำารับยา ครั้งที่สาม วันที่ 8 เมษายน 

พ.ศ.255435 เรื่องกลุ่มรายการยาที่จะทบทวน มีทั้งหมด 10 กลุ่ม กำาหนดแล้วเสร็จ ภายในปี พ.ศ. 2556  และ

ครั้งที่สี่ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.255536 เรื่องรายการยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำารับยา 

ครั้งที่ 1 รวม 37 รายการ

 หลังจากนั้น มีการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ภายใน

ปีงบประมาณ 2556 เพียง 1 ครั้ง เพื่อกลับมติคณะกรรมการยาเรื่องการสั่งถอนทะเบียนตำารับยานิโคลซาไมด์ 

(Niclosamide) ที่มีส่วนผสมของฟีนอฟทาลีน (Phenolphthalein) และ ในปีงบประมาณ 2557 ไม่มีการ

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ตลอดทั้งปี จึงไม่มีผลงานการทบทวนทะเบียนตำารับยาออกมา ทั้งๆที่ล่วงเลยเวลา

ที่กำาหนดไว้ (พ.ศ.2556) ไปแล้ว

32 http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/files/drugreview%20policy.pdf 
33 http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/files/drug_115.pdf
34 http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/files/drug_116.pdf 
35 http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_117.pdf
36 http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_1184.pdf
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• พ.ศ.2493  
 พระราชบัญญัติการขายยา พ.ศ.2493 มาตรา 14 กำาหนดให้ผู้ผลิตยาใดขึ้นในราชอาณาจักรเพื่อขาย 

หรือนำาเข้ายาใดในราชอาณาจักรเพื่อขายต้องมีการขึ้นทะเบียนตำารับยา

• พ.ศ.2505  
 พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2505 กำาหนดมาตรการเพิกถอนใบสำาคัญการขึ้นทะเบียน

ตำารับยา

• พ.ศ.2510  
 พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 (ฉบับดั้งเดิมที่ยังไม่ได้แก้ไข)บัญญัติให้มีการต่ออายุทะเบียนยาทุก 5 ปี 

• พ.ศ.2522  
 พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2522 บัญญัติให้การขึ้นทะเบียนตำารับยาไม่ต้องต่อทะเบียน 

(ทะเบียนตำารับยาแบบตลอดชีพ) พร้อมกับบัญญัติในมาตรา 86 ทวิ ว่า เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยา 

ให้รัฐมนตรีโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการมีอำานาจสั่งแก้ไขทะเบียนตำารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วได้ตามที่

เห็นสมควรหรือตามความจำาเป็น ทั้งนี้ ยังไม่มีระบบการทบทวนทะเบียนตำารับยา

• พ.ศ.2530  
 พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ฉบับแก้ไขพ.ศ.2530  มาตรา 86 บัญญัติว่า ‘ยาใดที่ได้ขึ้นทะเบียนตำารับยาไว้แล้ว 

หากภายหลังปรากฏว่ายานั้นไม่มีสรรพคุณ ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หรือเป็นยาปลอม

ตาม มาตรา 72 (1) หรือยานั้นได้เปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสำาหรับใช้เป็นอาหารหรือเครื่องสำาอาง โดยได้

รับใบอนุญาตผลิตเพื่อจำาหน่ายซึ่งอาหารที่ควบคุมเฉพาะหรือได้รับใบสำาคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสำาอาง ตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น ให้รัฐมนตรีโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการมีอำานาจให้เพิกถอนทะเบียนตำารับยานั้นได้ 

การเพิกถอนให้กระทำาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา คำาสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด’

• พ.ศ.2532 
 ประกาศการขึ้นทะเบียนตำารับยาแบบใหม่ (Safety Monitoring Programme: SMP) ยาใหม่ที่ยื่นขอ

ขึ้นทะเบียนจะมีใช้เฉพาะในสถานพยาบาลท่ีมีแพทย์เป็นผู้ส่ังใช้และควบคุมเท่าน้ัน เป็นเวลานาน 2 ปี  ระหว่างนี้

บริษัทยาจะต้องรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศเป็นระยะตามข้อกำาหนด 

รวมทั้งข้อมูลการกระจายยาในประเทศ เมื่อครบ 2 ปี บริษัทจะยื่นเอกสารขอเปลี่ยนทะเบียนยาเป็นแบบไม่มี

เงื่อนไขได้ และหากได้รับการประเมินว่ายานั้นมีความปลอดภัย ก็จะได้รับทะเบียนแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ยังไม่มี

การทบทวนทะเบียนตำารับยาแบบยกเครื่อง หรือไม่มีการทบทวนทะเบียนยาเก่าให้เข้าสู่ระบบใหม่

 วันที่ 12-13 ธันวาคม มีการสัมมนาเรื่องการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมและระบบควบคุมยา ที่คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  สะท้อนสภาพปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสม การขึ้นทะเบียน การถอนทะเบียน และการปรับ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยาใหม่ (SMP) เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมสำาหรับประเทศไทย

ลำ�ดับเหตุก�รณ์โดยสังเขปเกี่ยวกับทะเบียนตำ�รับย�ของไทย 
พ.ศ.2493-2559
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• พ.ศ.2534 
 คณะกรรมการยาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับยา (งานทบทวนแบบ in-house) มี

การจัดระบบและแบ่งกลุ่มยาที่ให้ความสำาคัญ คือ  

 1. ทะเบียนยาสูตรผสมกลุ่มไอ-หวัด โดยพิจารณาในประเด็นประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความ

เหมาะสมของตำารับ รวม 36 สูตร ให้เหลือเพียง 6 สูตร (จากการติดตามในระยะต่อมา พบว่า ไม่มีการสั่งเพิกถอน

หรือแก้ไขทะเบียนตำารับยาหวัดไอแต่อย่างใด)

 2. ทะเบียนยาสูตรแก้ท้องเสีย มีการนำาวาระเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการยา (จากการติดตาม

ในระยะต่อมา พบว่า ไม่มีการสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขทะเบียนตำารับยาแก้ท้องเสียแต่อย่างใด)

 3. Aminophylline ให้แจ้งวันหมดอายุที่ฉลาก และแก้ไขข้อกำาหนดให้เป็นไปตามตำารับยาล่าสุด

 4. ทบทวนยาขับเสมหะและยาละลายเสมหะ และจัดทำามาตรฐานฉลากและเอกสารกำากับยา 

 5. ทบทวนยาฮอร์โมนคุมกำาเนิดและจัดทำามาตรฐานฉลากและเอกสารกำากับยา

 6. ทบทวนยาฮอร์โมนเพศบำารุงร่างกายและ/หรือเสริมฮอร์โมนเพศ

 7. ทบทวนยาสูตรผสมแก้แพ้ท้อง

• พ.ศ.2536  
 นโยบายแห่งชาติด้านยา ฉบับที่สอง พ.ศ.2536 มีการกำาหนดกรอบนโยบาย 7 ประเด็น ซ่ึงนโยบาย

ข้อที่ 1 กำาหนดว่า ให้มียาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย คุณภาพดี และราคาพอสมควร  มีการกำาหนดกลวิธีและ

มาตรการ ข้อ 1.1 ว่า ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการผลิตและการขึ้นทะเบียนตำารับยา รวมทั้งการ

ประเมินซำ้าต่อทะเบียนตำารับยา (re-evaluation) ที่จำาหน่ายในท้องตลาด

• พ.ศ.2537  
 วันที่ 29 ธันวาคม หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (ภสส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา “การปฏิรูประบบทบทวนทะเบียนตำารับยาในประเทศไทย” ภายใต้โครงการพัฒนา

กลุ่มผู้วิจัยด้านกฎหมายยาและสุขภาพ ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ข้อเสนอจากการสัมมนา คือ 

 1. เสนอให้ดำาเนินโครงการปฏิรูประบบทบทวนทะเบียนตำารับยาควบคู่ไปกับการลดจำานวนสูตรตำารับยา

ที่ไม่เหมาะสม

 2. กำาหนดองค์กรรับผิดชอบ คือ เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับยาเป็น

หลายคณะโดยแบ่งตามกลุ่มยา  ปรับปรุงองค์กรที่มีอยู่เดิมให้เป็นคณะทำางานดำาเนินการชุดต่างๆ ตลอดจน

จัดตั้งองค์กรใหม่เข้ามารับผิดชอบงานนี้โดยตรง

 แนวทางที่เป็นไปได้คือ ในระยะสั้นให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับยาเป็นหลายคณะ

โดยแบ่งตามกลุ่มยา และควรเชิญอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ต่างๆเข้าร่วม ส่วนใน

ระยะยาว ให้จัดตั้งองค์กรใหม่เพื่อทำาหน้าที่นี้โดยเฉพาะ
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 3. การจัดทำาแผน/โครงการเชิงรุก คือ ให้วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation analysis) เพื่อจัดลำาดับ

ความสำาคัญของปัญหา โดยมีประเด็นที่ศึกษาคือ ตำารับยาที่ต้องทบทวน ลักษณะปัญหาของกลุ่มยา กลวิธี/

มาตรการดำาเนินการ แผน/โครงการทบทวนทะเบียนตำารับยาโดยละเอียด ท้ังน้ีอาจให้คณะอนุกรรมการทบทวนฯ

ดำาเนินการเอง หรืออาจตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่เพื่อดำาเนินการ แต่ควรดำาเนินการให้เสร็จภายใน 3-6 เดือน

 4. เกณฑ์การประเมิน ใช้เกณฑ์เดียวกับการคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติและการขึ้นทะเบียนยา

ใหม่ คือ เน้นมาตรฐานด้านความปลอดภัย สรรพคุณและประสิทธิผล bioequivalence ราคา รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

ความคงตัว การบรรจุ ฉลากยา

 5. ด้านกฎหมาย

    5.1 เสนอให้จัดทำาโครงการทบทวนทะเบียนฯ โดยกำาหนดให้ภาระการพิสูจน์เป็นของผู้ผลิต

    5.2 แก้ไขเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาให้เหมาะสมและรัดกุมเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และในการ

ทบทวนทะเบียนฯ ควรเน้นยาสูตรผสมและยาที่มีแนวโน้มของพฤติกรรมการใช้ที่ผิด (Drug abuse)

    5.3 การข้ึนทะเบียนยาตลอดชีพ ควรนำาระบบและกลไกที่เหมาะสมมาใช้ เช่น (1) ระบบของ

ประเทศญี่ปุ่น คือ ทบทวนยาใหม่หลังจากจำาหน่ายแล้ว 4-6 ปี (Re-examination) และทบทวนยาเก่าในทันที

ที่สงสัยว่าอาจไม่มีประสิทธิผล (Re-evaluation) (2) กรณีระบบการทบทวนยาเก่าไม่ดีพอ ต้องกำาหนดให้มีการ

ทบทวนทะเบียนยาทุกๆ 5 ปี (3) กรณีบุคลากรไม่เพียงพอ อาจกำาหนดให้ทะเบียนยาบางกลุ่มเป็นทะเบียนยา

ตลอดชีพได้ เช่น ยาในบัญชียาหลักฯ และยาบางกลุ่มต้องมีการทบทวนทะเบียนทุกๆ 5 ปี

 6. การกระตุ้นการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น การเสริมสร้างระบบการใช้ยาที่เหมาะสมโดยการปลุก

จิตสำานึกบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนให้เกิดการใช้ยาท่ีเหมาะสม กระตุ้นผู้ผลิตให้มีส่วนร่วมในการทบทวนฯ

และผลิตยาที่เหมาะสม    

• พ.ศ.2540 
 เดือนธันวาคม สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจ้างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้

เป็นผู้ดำาเนินการทบทวนทะเบียนตำารับยา ทั้งนี้ คาดว่าจะลดจาก 20,000 เหลือ 10,000 ตำารับ เสนอใช้งบ 

3 ล้านบาท  โดยได้จากองค์การอนามัยโลก 1 ล้านบาท มุ่งเน้นยา 453 ตำารับท่ีต้องติดตามความปลอดภัย (SMP)

• พ.ศ.2543  
 วันที่ 12 ธันวาคม กลุ่มศึกษาปัญหายามีหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการพัฒนาระบบการ

ทบทวนทะเบียนตำารับยา โดยเสนอให้

 1. แก้ไขกฎกระทรวงฯ ให้ยกเลิกทะเบียนยาตลอดชีพและให้กำาหนดอายุทะเบียนยาไม่เกิน 5 ปี

 2. ทบทวนเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาให้ตระหนักถึงความปลอดภัย ประสิทธิผลและคุณภาพ กำาหนดวัน

สิ้นอายุของยาทุกชนิด กำาหนดชื่อสามัญทางยาให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และใช้ชื่อยาเป็นภาษาไทย

 3. ทบทวนทะเบียนยาทั้งหมดอย่างเป็นระบบ
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• พ.ศ.2544  
 มติคณะกรรมการยาให้ทบทวนทะเบียนตำารับยาอย่างเป็นระบบ มีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา

ทบทวนทะเบียนตำารับยา มีการจัดจ้างมหาวิทยาลัยให้ดำาเนินการทบทวนทะเบียนตำารับยาโดยแบ่งกลุ่มยาตาม

บัญชียาหลักฯให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับไปดำาเนินการไม่ซำ้ากลุ่มกัน

 ระยะแรก ใช้เวลาดำาเนินการ 4-5 เดือน ให้พิจารณาในประเด็นประสิทธิภาพและความปลอดภัยหรือ

ประสิทธิผลของตัวยาสำาคัญในตำารับเท่านั้น รวมทั้งความเหมาะสมของยาสูตรผสม โอกาสการนำาไปใช้ในทาง

ที่ผิดของยาเดี่ยวและยาสูตรผสม ทั้งนี้ ให้ทบทวนยาที่อยู่นอกบัญชียาหลักฯปี 2542 รวมถึงยาแผนปัจจุบัน

บรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษทั้งหมดที่ไม่ได้รับการจัดให้เป็นยาสามัญประจำาบ้าน 

              ระยะที่สอง ใช้เวลาดำาเนินการ 1 ปี ให้ทบทวนความเหมาะสมของยาสูตรตำารับ และประเมินคุณภาพ

ยาที่มีข้อมูลว่ามีปัญหาด้านคุณภาพ รวมทั้งทบทวนข้อความในฉลากและเอกสารกำากับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ด้วย

• พ.ศ.2546 
 มหาวิทยาลัยที่รับจ้างดำาเนินการส่งผลการทบทวนทะเบียนตำารับยา (เฉพาะตัวยาสำาคัญ)

• พ.ศ.2547 
 อย.นำาผลการทบทวนทะเบียนตำารับยาไปดำาเนินการต่อ แต่ยังไม่มีระบบใหม่รองรับ ทำาให้สามารถนำา

ผลไปใช้เพิกถอนหรือแก้ไขทะเบียนตำารับยาได้เพียงบางส่วน ทั้งนี้กองควบคุมยา อย. ได้คัดเลือกยาที่มีปัญหา

ชัดเจน คือ (1) ยาในกลุ่มโรคผิวหนัง (2) ยาในกลุ่มโรคกล้ามเนื้อและกระดูก โดยต้องหาหลักฐานทางวิชาการ

เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกมาก

• พ.ศ.2552
 1. ประกาศให้การขึ้นทะเบียนตำารับยาเป็นไปตามข้อกำาหนดของ ASEAN (ASEAN Harmonization 

on registration)

 2. คณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2552 มีมติเห็นชอบแนว

ปฏิบัติในการทบทวนทะเบียนตำารับยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ที่ขึ ้นทะเบียนตำารับยาไว้แล้ว โดยมิได้หมาย

รวมถึงกรณีเร่งด่วน แนวปฏิบัติมีดังต่อไปนี้

 ขั้นตอนท่ี 1 ประกาศนโยบายการทบทวนทะเบียนตำารับยา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและ

เข้าใจถึงหลักการและแนวปฏิบัติในภาพรวม

 ขั้นตอนที่ 2 ประกาศรายการยาที่จะทบทวนต่อสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ให้แจ้งรายการยาที่กำาลังจะทบทวน พร้อมเกณฑ์การเลือกตัวยาและเหตุผล แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น หนังสือเวียน รวมทั้งการแจ้งผ่านทางช่องทางอื่นๆ เช่น อินเตอร์เน็ต 

เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความเห็นและให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อรายการยาดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายในระยะเวลาที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยากำาหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจำาเป็น

อันสมควรอาจขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม
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 ขั้นตอนที่ 3 รวบรวม วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ขั้นตอนที่ 4 คณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์พิจารณาทบทวน

ทะเบียนตำารับยา

 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการยาพิจารณาทบทวนทะเบียนตำารับยาเสนอรัฐมนตรีฯ ออกเป็นประกาศหรือ

คำาสั่ง 

 25 พฤศจิกายน  แผนงานกพย.จัดประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบการทบทวนทะเบียนตำารับยา รายงาน

สถานการณ์ปัญหายาไม่เหมาะสมในชุมชน และจัดทำาข้อเสนอแนะต่อนโยบายทบทวนทะเบียนตำารับยาของไทย

 ในวันเดียวกันนี้ ชมรมเภสัชชนบทร่วมกับเครือข่ายอีก 5 องค์กร ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข เรื่องขอให้เพิกถอนทะเบียนตำารับยาไม่เหมาะสม รวม 4 รายการ ได้แก่ (1) ทะเบียนตำารับ Aspirin 

Powder ขนาด 75-375 มก. (2) ทะเบียนตำารับ ยาแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบที่มี Methylene blue เป็น

ส่วนประกอบ (3) ทะเบียนตำารับยาแก้ท้องเสียที ่มี Furazolidone และ/ยาปฏิชีวนะ เป็นส่วนประกอบ 

(4) ทะเบียนตำารับ Amoxycillin Powder ขนาด 125 มก.ต่อซอง

• พ.ศ.2553  
 มีคำาสั่งคณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ ท่ี 1/2553 เร่ือง แต่งต้ัง

คณะทำางานจัดทำากระบวนการและลำาดับความเร่งด่วนของการทบทวนทะเบียนตำารับยา สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 

2553

• พ.ศ.2554  
 นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2554 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 

ด้านที่ 4 การพัฒนาระบบการควบคุมยา เพื ่อประกันคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา มี

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3 การทบทวนทะเบียนตำารับยาที่มีผลกระทบสูงต่อผู้บริโภคและสังคม

 ในปีนี้ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศนโยบายทบทวนทะเบียนตำารับยา โดยมี

ประกาศทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ 

 (1) 14 มีนาคม 2554 เรื่องนโยบายการทบทวนทะเบียนตำารับยาและแนวปฏิบัติการทบทวนทะเบียน

ตำารับยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ 

 (2) 16 มีนาคม 2554 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยาที่จะทบทวนทะเบียนตำารับยา 

 (3) 8 เมษายน 2554 ประกาศกลุ่มรายการยาที่จะทบทวน มี 10 กลุ่ม 
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• พ.ศ.2555  
 วันที่ 4 มกราคม มีประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาแผนปัจจุบันสำาหรับ

มนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำารับยา ครั้งที่ 1 ซึ่งมียาที่จะทบทวนทะเบียนตำารับยาจำานวน 37 รายการ กำาหนด

แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2556 มีการจัดจ้างนักวิชาการเพื่อทบทวนทะเบียนตำารับยาด้วย

 วันท่ี 19 มกราคม เครือข่ายภาคประชาชนได้แก่ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา, มูลนิธิ

สาธารณสุขกับการพัฒนา, มูลนิธิเภสัชชนบท, กลุ่มศึกษาปัญหายา, หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และชมรมเภสัชชนบท ยื่นรายชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) ต่อรัฐสภา ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้เสนอมาตรการเกี่ยวกับการทบทวน

ทะเบียนตำารับยา การแก้ไขทะเบียนตำารับยา และการเพิกถอนทะเบียนตำารับยา

 สำานักงานคณะกรรมการอาหารละยา มีคำาสั่งที่ 227/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำางานพัฒนาระบบ

การขึ้นทะเบียนและทบทวนทะเบียนตำารับยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555

• พ.ศ.2556 
 มีการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับยา 1 คร้ัง เพ่ือกลับมติเร่ืองทบทวนยาท่ีมีส่วนผสม

ของฟีนอฟทาลีน

 มีคำาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 942/2556 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำารับยา epoetin ชนิด alpha และ 

beta (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤศจิกายน 2556)  

• พ.ศ. 2557 - 2558
 ไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับยาแม้แต่ครั้งเดียว และไม่มีผลงานการทบทวน

ทะเบียนตำารับยาด้วย

• พ.ศ. 2559 
 วันที่ 23 มิถุนายน กพย.มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอให้เพิกถอนทะเบียน

ตำารับยาปฏิชีวนะมากมายหลายรายการ ทั ้งสูตรตำารับไม่เหมาะสมและรูปแบบไม่เหมาะสม และยังได้ให้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการปัญหาทะเบียนตำารับยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมด้วยมาตรการอื่นๆอีกด้วย

 วันที่ 22 กันยายน กพย.จัดแถลงข่าวที่ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีข้อเสนอต่อการจัดการ

ปัญหายาที่มีพิษต่อตับด้วยมาตรการต่างๆ ที่รวมถึงขอให้เพิกถอนทะเบียนตำารับยา ketoconazole ชนิด

รับประทาน และให้ทบทวนทะเบียนตำารับยา paracetamol สูตรต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วย
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ปัญห�/อุปสรรค

 1. อิทธิพลที่มองไม่เห็น เห็นได้จากความล่าช้าโดยไม่มีสาเหตุ การกลับมติคณะกรรมการยา การไม่นำา

เรื่องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการยา ล้วนเป็นความไม่โปร่งใสท่ีน่าจะเก่ียวพันกับเร่ืองของผลประโยชน์ของผู้ผลิต

และหรือผู้จำาหน่าย

 2. นโยบายเรื่องการทบทวนทะเบียนไม่ชัดเจน  มุ่งแต่ขึ้นทะเบียนตำารับยาให้เร็ว แม้เลขาธิการอย.บาง

คนจะมีนโยบายว่า ต่อไปจะต้องเน้น post-marketing แต่ในความเป็นจริง มีการจัดสรรกำาลังคน งบประมาณ 

และนโยบาย สำาหรับ pre-marketing ตลอดมา

 3. เป้าหมายการทบทวนทะเบียนตำารับยาไม่ชัดเจน ว่าจะเป็นการทบทวนแบบยกเคร่ืองหรือแบบต่อเนื่อง  

รวมทั้งไม่เคยปรากฏแผนผังแสดงการทำางานเรื่องการทบทวนทะเบียนตำารับยาแบบครบวงจร

 4. โครงสร้างและกระบวนการทำางานกระจัดกระจาย มีความซำ้าซ้อนและมีช่องว่างในบางจุด เช่น มี

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องหลายชุด แต่มีลักษณะเป็นกลไกชั่วคราว  ได้แก่ 

      a.  คณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับยา เริ่มตั้งเมื่อพ.ศ.2534 ทีมเลขานุการคือสำานักยา 

      b.  คณะอนุกรรมการศึกษาวิจัยอันตรายจากการใช้ยา ทีมเลขานุการคือกองแผนงานและวิชาการ

  มีศูนย์เฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่ขาดการมีส่วนร่วมในการทำางานกับ

  ฝ่ายดำาเนินมาตรการทางกฎหมาย

      c.  คณะอนุกรรมการปรับเปลี่ยนสถานะยา ทีมเลขานุการคือสำานักยา

      d.  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาการปรับประเภทยาต้านจุลชีพ ทีมเลขานุการคือสำานักยา

      e.  อื่นๆ เช่น คณะทำางานเรื่องฉลากยามาตรฐาน ฯลฯ    

 5. ขาดการประสานงานและสื่อสารภายในหน่วยงาน ระหว่างกอง ระหว่างสายงาน  ขาดการเชื่อมที่ดี

ระหว่างงาน post-marketing กับ pre-marketing และระหว่างกองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังมี

ทัศนคติในการทำางานแบบเดิมๆที่ขาดการทำางานเชิงรุก  

 6. ไม่มีการกำาหนดภาระหน้าที่ที่ชัดเจนของผู้ผลิตและหรือผู้จำาหน่ายที่ควรต้องติดตามและรายงาน

ปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตน เช่น อาการไม่พึงประสงค์ หรืออันตรายต่างๆที่เกิดขึ้น 
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ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย

 1. กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้องมีเจตจำานงทางการเมือง

อย่างแท้จริงในการกำาหนดให้งานทบทวนทะเบียนตำารับยาเป็นพันธกิจหน่ึงท่ีขาดเสียไม่ได้ และให้นำา้หนักความสำาคัญ

ที่ทัดเทียมกับงานขึ้นทะเบียนตำารับยาด้วย

 2. จัดระบบโครงสร้างองค์กรภายในหน่วยงานที่รองรับพันธกิจนี้ พร้อมทั้งกำาหนดกระบวนการทำางาน

ที่เป็นวงจรอย่างชัดเจนและที่เป็นมาตรฐานอย่างแท้จริง มิใช่มีลักษณะเป็นงานฝาก และจะต้องมีการสื่อสาร

ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดระบบการทบทวนให้ทุกหน่วยงานของอย.ที่เกี ่ยวข้องทั้งหมดมีโอกาส

เข้ามารองรับการทำางานทบทวนทะเบียนตำารับยาอย่างรอบด้าน   

 3. พัฒนากฎหมายให้รองรับภารกิจได้อย่างชัดเจน 

 4. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสให้มากขึ้น 

 5. พัฒนากลไกรองรับการส่งต่อข้อมูลจากการเฝ้าระวังในพื้นที่ ทั้งในชุมชนและในสถานพยาบาล
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การบังคับใช้สิทธิ (Compulsory 
Licensing: CL) ต่อสิทธิบัตรยา

2.2

ช่องโหว่ของระบบสิทธิบัตรทำาให้ยาก
ต่อการเข้าถึงยา

2.3

2. สถานการณ์ด้านการเข้าถึง

สิทธิประโยชน์และการเข้าถึงยาภายใต้  
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2.1

27
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สิทธิประโยชน์และก�รเข้�ถึงย�ภ�ยใต้
ระบบหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�

คณิตศักดิ์ จันทร�พิพัฒน์
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

 หลักการพื้นฐานสำาคัญของนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(1) คือ การออกแบบระบบ

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำาเป็นได้โดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การปกป้องประชาชนไม่ให้ล้มละลายจากโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Catastrophic illness) โดยการขยายขอบเขต

ของหลักประกันสุขภาพที่สำาคัญ 3 มิติ ได้แก่

 1. การขยายหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชน (Covered population)

 2. การขยายหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมบริการสุขภาพ (Covered services)

 3. การขยายหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Covered costs)

 สาเหตุที่ต้องขยายความครอบคลุมให้ครบทั้ง 3 มิติ ก็เนื่องจาก ในการปกป้องรายจ่ายด้านสุขภาพของ

ประชาชนนั้น นอกจากการให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการฯแล้ว บริการฯดังกล่าวจะต้องครอบคลุม

บริการสุขภาพที่จำาเป็นสำาหรับประชาชน โดยเฉพาะบริการฯที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อปกป้องคนจนที่ไม่สามารถจ่าย

ค่าบริการฯที่มีความจำาเป็นและมีราคาแพงได้ ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ

ให้ได้มากที่สุดด้วย

2.1

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559

สิทธิประโยชน์ด้�นย�ในระบบหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�1.
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 การพัฒนาระบบการเพิ่มการเข้าถึงยาจำาเป็นและมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นมาตรการท่ีสำาคัญมากมาตรการ

หนึ่งที่จะปกป้องคนจนที่ไม่สามารถจ่ายค่ายาที่มีความจำาเป็นและมีราคาแพงได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 

เป็นต้นมา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายการยาจำาเป็นและมีค่าใช้จ่ายสูง

ในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จนถึงปัจจุบันมี 9 กลุ่มรายการยา(2)(3)(4) ได้แก่

 1) ยาต้านเอชไอวี

 2) ยาต้านวัณโรค

 3) ยาบัญชี จ (2)

 4) ยา Clopidogrel (ยาละลายลิ่มเลือด)

 5) ยากำาพร้าและยาต้านพิษ

 6) นำ้ายาล้างไตผ่านช่องท้อง

 7) ยา Erythropoietin (ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด) 

 8) วัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานตามแผนการให้วัคซีนของประเทศ 

 9) วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ

2.  ก�รเพ่ิมก�รเข้�ถึงย�จำ�เป็นในระบบหลักประกันสุขภ�พ
 ถ้วนหน้� 

 การเพิ่มการเข้าถึงยาจำาเป็นและมีค่าใช้จ่ายสูงสำาหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ประกอบด้วย 2 กลไกที่มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน คือกลไกการคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ 

ที่รับผิดชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติและกลไกการเพิ่มการเข้าถึงยาจำาเป็นในระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่รับผิดชอบโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดมีดังนี้
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รูปท่ี 1 แสดงกลไกการคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ

2.1  กลไกก�รคัดเลือกย�เข้�สู่บัญชีย�หลักแห่งช�ติ

 การคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เร่ิมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ราชวิทยาลัย/สมาคม หน่วยบริการ 

เครือข่ายผู้ป่วย บริษัทยา เสนอรายการยานอกบัญชียาหลักฯให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นยาใน

บัญชียาหลักแห่งชาติ รายการยานั้นจะผ่านการพิจารณาจากคณะทำางานชุดต่างๆ ได้แก่ คณะทำางานผู้เชี่ยวชาญ

คัดเลือกยา คณะทำางานประสานผลการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ คณะทำางานด้านเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข  และคณะทำางานต่อรองราคายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เมื่อรายการยาดังกล่าวผ่านความเห็นของ

คณะทำางานต่างๆแล้ว คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติกจ็ะพิจารณาในภาพรวม หากมีมติเห็นชอบ

ให้ยาดังกล่าวเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ก็จะเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติพิจารณาลงนาม

และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ข้อเสนอจาก
1. ราชวิทยาลัย/สมาคม
2. หน่วยบริการ
3. เครือข่ายผู้ป่วย
4. บริษัทยา
5. กองทุนสุขภาพ   เป็นต้น

หากรับเป็นยา
บัญชี จ(2) ให้จัดทำา
แนวทางกำากับการ

ใช้ยา

เสนอประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนาม
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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2.2  กลไกก�รเพิ่มก�รเข้�ถึงย�จำ�เป็นในระบบหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

 ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 11 กรกฎาคม 2554(5) มี

มติเห็นชอบในหลักการให้รายการยาที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและ

ผ่านการทบทวนจากคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการแล้ว เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยไม่ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3. ก�รพัฒน�ระบบย�ของสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ 
 (สปสช.) เพื่อสนับสนุนก�รเข้�ถึงย�จำ�เป็นในระบบ
 หลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�

3.1  รูปแบบก�รจ่�ยชดเชยค่�ย�จำ�เป็นในระบบหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�

 เพื่อให้ผู ้ป่วยได้เข้าถึงยาจำาเป็น สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้นำารายการยาที่ผ่านการ

พิจารณาจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติให้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและผ่านการ

อนุมัติให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว 

มาออกแบบรูปแบบการจ่ายชดเชย (Payment mechanisms) ให้แก่หน่วยบริการ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 

3 ประเภท (6) คือ รายการยาซึ่งชดเชยเป็นยา รายการยาซึ่งชดเชยเป็นเงิน และรายการยาซึ่งรวมอยู่ในงบบริการ

ทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว

3.2  เป้�ประสงค์และตัวช้ีวัดของก�รพัฒน�ระบบย�ของสปสช.
 สำาหรับสิทธิประโยชน์ด้านยานั้น สปสช.ได้กำาหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของการพัฒนาระบบยา

ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(7) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : แสดงเป้าประสงค์และตัวชี้วัดการพัฒนาระบบยาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Goals 

1. การสำารองยาจำาเป็นที่อาจมี  
   ปัญหาในการเข้าถึงอย่างมี 
   คุณภาพให้เพียงพอต่อ
   ความจำาเป็น
   (Ensure Available of 
   Quality Products) 
 

2. การพัฒนาระบบการเข้าถึง
   ยาจำาเป็นที่อาจมีปัญหา
   การเข้าถึง (Improve 
   Equitable Access) 

3. การส่งเสริมการใช้ยา
   อย่างสมเหตุผล (Encourage 
   Appropriate Use) 

4. การควบคุมงบประมาณ
   ด้านการจัดซื้อจัดหายา
   ไม่ให้ขาดดุลงบประมาณ 
   (Keep Costs Affordable) 

Indicators and Targets 

อุบัติการณ์ยาที่สปสช.จัดซื้อจัดหาขาดคราว (shortage) ไม่เกิน 
1 ครั้งต่อปี ในปี 2564 
รายการยาทุกรายการที่สปสช.จัดซ้ือจัดหาได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานท่ีมีมาตรฐาน
เทียบเท่า 100% ในปี 2564 
มีมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพยาที่สปสช.จัดซื้อจัดหาหลังออกสู่
ท้องตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

1.

2.

3.

ผู้ปว่ยโรคร้ายแรงท่ีต้องมีค่าใช้จ่ายสูง ได้รับยา จ (2) ท่ีจำาเป็นตาม
เกณฑ์และข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ไม่ตำ่ากว่า 90% ในปี 2564
ความพึงพอใจของหน่วยบริการต่อระบบการชดเชยยาบัญชี จ (2) 
ไม่ตำ่ากว่า 95% ในปี 2564
ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยากำาพร้าและยาต้านพิษได้ 100 %
ผู้ที่สามารถเข้าถึงยากำาพร้าและยาต้านพิษ มีอัตราการรอดชีวิต
ไม่ตำ่ากว่า 90% ในปี 2564 

หน่วยบริการประจำามีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ 
(NCD) ได้แก่ ยารักษาโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, และ ไต
เรื้อรังระดับ 3, ไม่ตำ่ากว่า 60% ในปี 2564 
หน่วยบริการประจำามีการใช้ยาปฏิชีวนะ น้อยกว่า 40% ในกลุ่ม โรค
ติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
ไม่ตำ่ากว่า 60% ของหน่วยบริการประจำา
หน่วยบริการประจำามีการใช้ยาปฏิชีวนะ น้อยกว่า 40% ในกลุ่ม 
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ไม่ตำ่ากว่า 70% ของหน่วยบริการประจำา
หน่วยบริการประจำาและหน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ด้านบริการเภสัชกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ในปี 2564
การมีส่วนร่วมของวิชาชีพกับการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ในระดับ 5 ในปี 2564

มีข้อมูลมูลค่าการประหยัดจากการจัดซ้ือจัดหาเปรียบเทียบก่อน
การดำาเนินงานของสปสช.กับสถานการณ์หลังจากที่สปสช.เข้ามา
จัดซื้อจัดหารวม
มีมาตรการการลดอัตราสูญเสียยาในกลุ่ม Chemical เน้นนำ้ายา
ล้างไตผ่านช่องท้องและในกลุ่มชีววัตถุ (Biologics)  ทุกรายการใน
ปี 2564
มีการบูรณาการระบบการชดเชยยาในบัญชี จ (2) ยากำาพร้าและ
ยาต้านพิษ และ ระบบการจัดส่งข้อมูล Drug catalogue เพื่อขอ
ชดเชยใน Emergency Claim Online (EMCO) ระหว่างระบบ
ประกันสุขภาพ 

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.
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ค้นหาผู้ผลิตยารายอื่น (Second sources) ที่ผลิตยาที่หมดสิทธิบัตรแล้ว แต่ยานั้นยังไม่ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเพื่อจำาหน่ายในเมืองไทย โดยประสานงานกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อให้นำาเข้า

มาจำาหน่าย

วางระบบการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการยาของ อภ. ในการจัดหา การสำารองยาและ

การจัดส่งยาไปยังหน่วยบริการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพยาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เครือข่ายโรงพยาบาลของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย (UHOSNET) และ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยบูรณาการผลการ

ตรวจสอบคุณภาพยาของสถาบันดังกล่าวในรูปแบบ Web portal 

ประชาสัมพันธ์ความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ของสปสช.สู่สาธารณะ 

พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์คุณภาพยาของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้

ประชาชนได้รับทราบด้วย 

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเข้าถึงยาจำาเป็นแต่มีปัญหาในการเข้าถึง ซ่ึงครอบคลุมต้ังแต่ 

• การคัดเลือกยา/สิทธิประโยชน์ด้านยา

• การออกแบบกลไกการจ่ายชดเชยยาและเวชภัณฑ์

• การกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะยา/การประกันคุณภาพยา

• การจัดหายาและเวชภัณฑ์

• การต่อรองราคายา 

• การสำารองยา 

• การจัดส่ง และการจัดการยาเสื่อมสภาพ/หมดอายุ 

การสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic partners) ในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะทำางาน 

กับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำานักบริหาร

การสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ อภ. ในการพัฒนาระบบการเข้าถึงยาจำาเป็นแต่

มีปัญหาในการเข้าถึง

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3.3 แผนกลยุทธ์ก�รพัฒน�ระบบก�รชดเชยเป็นย�ของสปสช.

 กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดให้มียาจำาเป็นที่มีคุณภาพแต่มีปัญหาในการเข้าถึง โดยสำารองอย่างเพียงพอ

ต่อความจำาเป็นในการใช้ (Ensure Available of Quality Products) ประกอบด้วยกลวิธีย่อยดังต่อไปนี้

 กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาระบบการเข้าถึงยาจำาเป็นแต่มีปัญหาในการเข้าถึง (Improve 

Equitable Access) ประกอบด้วยกลวิธีย่อยดังต่อไปนี้
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พัฒนาระบบสารสนเทศการเบิกชดเชยยาให้บูรณาการกับระบบ E-budgeting ของสปสช. และ 

ระบบ VMI ของ อภ. เพื่อประโยชน์ในการบริหารและการติดตามประเมินผลตลอดสายงาน

ถ่ายโอนภาระงานการบริหารเวชภัณฑ์และการบริหารโครงการการเข้าถึงยาจำาเป็นฯ ซ่ึงประกอบด้วย

• การพัฒนาระบบรายงานการจัดซื้อจัดหาและการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ ถ่ายโอนให้สำานักบริหาร

  สารสนเทศการประกัน และ อภ.

• การอนุมัติการสำารองยาของหน่วยบริการและการติดตามการเบิกยาของหน่วยบริการ ถ่ายโอนให้ 

  สปสช.เขต และ อภ.

3)

4)

ขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผ่านแผน 20 ปี, แผนพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ (service plan), นโยบายคลินิกหมอครอบครัว (primary care cluster) ของกระทรวง

สาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ของ สปสช. และสำานักที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องมือ

• งบประมาณจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ 

• ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผล

• เกณฑ์คุณภาพด้านความปลอดภัยด้านยา สำาหรับหน่วยบริการประจำาและปฐมภูมิ

• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ

พัฒนานโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามแนวทางกุญแจ 6 ดอก 

• Pharmacy and Therapeutics Committee 

• Labeling and Leaflet 

• Essential tools   

• Awareness

• Special population   

• Ethics  

 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้มีการเข้าถึงยาอย่างเหมาะสม คุ ้มค่า ปลอดภัย ลดการสูญเสีย 

งบประมาณ จากการใช้ยาเกินความจำาเป็นและพัฒนาคุณภาพของระบบบริการด้านยาในหน่วยบริการ

ประจำาและหน่วยบริการปฐมภูมิ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่ เครือข่ายผู้ป่วย เครือข่าย

วิชาชีพ เครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และเครือข่ายร้านยาคุณภาพ 

ติดตามการแปลงนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปสู่การปฏิบัติ ผ่าน 

• กลไก คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต (อปสข.)และ/หรือ

• กลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

สนับสนุนให้เครือข่ายวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมกับการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และพัฒนา

ระบบยาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

1)

2)

3)

4)

 กลยุทธ์ที ่ 3 : การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Encourage Appropriate Use) 

ประกอบด้วยกลวิธีย่อยดังต่อไปนี้
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พัฒนามาตรการควบคุมงบประมาณการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ไม่ให้ขาดดุลงบประมาณ

• การจัดการด้านราคา (Price): Active negotiation (เพ่ิมช่องทางการต่อรองราคาโดยตรงกับ

  ผู้ผลิต/จำาหน่าย) โดยเปรียบเทียบกับ market price และระดับ GDP ของประเทศ

• การจัดการด้านปริมาณ (Quantity) : ลดอัตราการสูญเสียของยา ทั้งแบบ 1) Opened vial 

  wastage rate และ 2) Unopened vial wastage rate

บูรณาการระบบการชดเชยยาในบัญชี จ (2) ยากำาพร้าและยาต้านพิษ และ ระบบการจัดส่งข้อมูล 

Drug catalogue เพื่อขอชดเชยในระบบ Emergency Claim Online (EMCO) ระหว่างระบบ

ประกันสุขภาพ 

1)

2)

 กลยุทธ์ที ่ 4 : การควบคุมงบประมาณด้านการจัดซื ้อจัดหายาไม่ให้ขาดดุลงบประมาณ 

(Keep Costs Affordable) ประกอบด้วย กลวิธีย่อยดังต่อไปนี้

4. ผลก�รดำ�เนินง�นก�รพัฒน�สิทธิประโยชน์และก�รเข้�ถึงย�
 ภ�ยใต้ระบบหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�

4.1  ก�รจัดให้มีย�จำ�เป็นที่มีคุณภ�พแต่มีปัญห�ในก�รเข้�ถึง โดยสำ�รอง
 อย่�งเพียงพอต่อคว�มจำ�เป็นในก�รใช้ (Ensure Available of Quality 
 Products)

ตารางที่ 2 : แสดงรายการยาที่เกิดการขาดคราว (shortage) ทั่วประเทศ และสาเหตุของการขาดคราวจำาแนก

ตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ รายการยา สาเหตุ

2553-2554

2557

2556

JE vaccine 

mouse brain

Letrozole (ยา CL)

Clopidogrel (ยา CL)

คุณภาพของวัคซีนที่ผลิตโดย GPO ไม่ผ่านการตรวจสอบ

จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำาให้ส่งมอบไม่ได้ตาม

กำาหนด จึงเกิดการขาดคราวที่คลังวัคซีนส่วนกลาง 

เช่นเดียวกับ Clopidogrel (ยา CL) และไม่ผ่านการตรวจ

สอบคุณภาพของหน่วยตรวจสอบคุณภาพยาที่มีมาตรฐาน

เดียวกับกรมวิทย์ฯ 

Suppliers ในต่างประเทศไม่สามารถผลิตยาได้ทันตาม

ความต้องการของประเทศไทยเนื่องจากมีหลายประเทศมี

คำาส่ังซ้ือยา Clopidogrel ท่ีเป็น second brand เพ่ิมข้ึนมาก
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2558 เซรุ่มงูกะปะ ภูมิคุ้มกันของม้าไม่ขึ้น สภากาชาดไทยจึงไม่สามารถผลิต

เซรุ่มได้ 

ที่มา: รายงานรายการยาขาดคราวทั่วประเทศ สำานักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์

 แนวทางการแก้ปัญหาคือ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามการบริหารจัดการยาของ อภ. และ

เชื่อมโยงข้อมูลคลังยาของ อภ. กับ คลังยาของโรงพยาบาล(16)(17)(18)

ปีงบประมาณ รายการยา สาเหตุ

2557-2559 PAS บริษัทมีปัญหาเร่ืองวัตถุดิบและกระบวนการผลิต จึงไม่สามารถ

ส่งมอบได้ตามความต้องการ 

2558 MMR vaccine Mump vaccine ขาดแคลนทั่วโลก 

2558 Streptomycin ราคายาของบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตรายเดียว ปรับขึ้นเกินกว่า

ราคากลาง 

2558-2559

2559

2559

2559

2559

Ethionamide

Methylene blue

Succimer

Atazanavir

Tenofovir/Effavirenz

บริษัทมีปัญหาในกระบวนการผลิต 

บริษัทมีปัญหาในกระบวนการผลิต 

หาผู้ผลิตไม่ได้ 

วัตถุดิบขาดแคลนทั่วโลก 

วัตถุดิบขาดแคลนทั่วโลก และบริษัทไม่สามารถผลิตและ

ส่งมอบได้ตามจำานวนที่สปสช.กำาหนด
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เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 59 

ผลงาน 

ปีงบประมาณ 59 
ตัวชี้วัด 

87%
 

100% 

-

85.83% 

142.82% 

87.50% 

ผู้ป่วยโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูง ได้รับยาบัญชี จ(2) ที่
จำาเป็นตามเกณฑ์และข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 

ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยากำาพร้าและยาต้านพิษได้ 

อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่เข้าถึงยากำาพร้าและ
ยาต้านพษิ 

ที่มา: ฐานข้อมูลโปรแกรมยาบัญชี จ(2) ยากำาพร้าและยาต้านพิษ สปสช.

4.2 ก�รพัฒน�ระบบก�รเข้�ถึงย�จำ�เป็นแต่มีปัญห�ก�รเข้�ถึง
 (Improve Equitable Access)

ตารางที่ 3 : แสดงร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยาในบัญชี จ(2) ยากำาพร้าและยาต้านพิษ และอัตราการรอดชีวิตของ

ผู้ป่วยที่ได้รับยากำาพร้าและยาต้านพิษ ปีงบประมาณ 2559

 จากตารางที่ 3 ถึงแม้ว่าผู้ป่วยโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะได้รับยาบัญชี จ (2) ที่จำาเป็นตามเกณฑ์

และข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ในความครอบคลุมที่สูง แต่ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 เพื่อให้การเข้าถึงยาจำาเป็นของผู้ป่วยมีมากขึ้น สปสช.จึงวางแนวทางการดำาเนินงานดังนี้ 

พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเข้าถึงยาจำาเป็นแต่มีปัญหาในการเข้าถึง ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ 

การคัดเลือกยา/สิทธิประโยชน์ด้านยา การออกแบบกลไกการจ่ายชดเชยยาและเวชภัณฑ์ 

การกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา/การประกันคุณภาพยา การจัดหายาและเวชภัณฑ์ การ

ต่อรองราคายา การสำารองยา การจัดส่งยา และการจัดการยาเสื่อมสภาพ/หมดอายุ เพื่อสร้าง

หลักประกันการมียาจำาเป็นที่มีคุณภาพ โดยมีสำารองเพียงพอ และจัดส่งไปถึงหน่วยบริการได้

ทันเวลาต่อความต้องการของผู้ป่วย

พัฒนาระบบสารสนเทศการเบิกชดเชยยาให้ใช้งานได้ง่าย

การประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ด้านยา ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา และการเบิก

ชดเชยยาให้แก่หน่วยบริการ

1)

2)

3)



รายงานสถานการณ์ระบบยา พ.ศ. 2555-2559

38

4.3 ก�รส่งเสริมก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผล (Encourage Appropriate Use)

ตารางที่ 4 : แสดงผลการดำาเนินงานโครงการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และ

โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ปีงบประมาณ 2559

ที่มา: รายงานผลโครงการ Antibiotic Smart Use สปสช.

 นอกจากสถานการณ์การใช้ยาไม่สมเหตุผลในหน่วยบริการแล้ว จากรายงานการศึกษาวิจัยยังพบปัญหา

การใช้ยาในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยสรุปดังนี้

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาในระดับบุคคลและครอบครัว: ประกอบด้วย การใช้ยาเองตั้งแต่ 1 ขนาน

จนถึง 13 ขนาน, ใช้ยาไม่ถูกต้องตามแพทย์สั่ง, ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา, ได้

รับยาในขนาดที่ตำ่าและสูงเกินไป, การได้ยาที่มีอันตรกิริยาต่อกัน (8)(9)(10)(11) และยังพบว่า ผู้ป่วยมี

การครอบครองยาเกินความจำาเป็น จากการศึกษาพบความชุกของการครอบครองยาเกินความ

จำาเป็นประมาณ 57% โดยความชุกของการครอบครองยาเกินความจำาเป็นเกิดขึ้นที่โรงพยาบาล

ศูนย์มากกว่าโรงพยาบาลชุมชน และเกิดในสิทธิข้าราชการมากกว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า(12) ซึ่งการครอบครองยาเกินความจำาเป็นส่งผลให้เกิดยาเสื่อมสภาพและยาหมดอายุ

เป็นจำานวนมาก(9) จากการประมาณการในระดับประเทศ พบว่า ผู้ป่วย 19.2 ล้านคนครอบครองยา

เกินจำาเป็นคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางการคลัง 2,349 ล้านบาท (1.75% ของอัตราการบริโภค

ยาทั้งหมดของประเทศ)(12) 

1)

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 59 

ผลงาน 

ปีงบประมาณ 59 
ตัวชี้วัด 

70% ของ
หน่วยบริการประจำา

55% ของ
หน่วยบริการประจำา 

69% ของ
หน่วยบริการประจำา

51% ของ
หน่วยบริการประจำา 

หน่วยบริการประจำามีการใช้ยาปฏิชีวนะน้อยกว่า 40% 
ในกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

หน่วยบริการประจำามีการใช้ยาปฏิชีวนะน้อยกว่า 40% 
ในกลุ่มโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
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4.4 ก�รควบคุมงบประม�ณด้�นก�รจัดซ้ือจัดห�ย�ไม่ให้ข�ดดุลงบประม�ณ 
 (Keep Costs Affordable) 

ตารางที่ 5 : มูลค่าที่ประหยัดได้จากการรวมศูนย์จัดซื้อเซรุ่มต้านพิษงูที่ส่วนกลาง โดยสปสช.

2)

3)

ในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเส่ียงต่อการได้รับอันตรายจากการใช้ยา จากการศึกษากลุ่ม

ผู้สูงอายุที่รับเข้านอนในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุจากปัญหาการใช้ยา พบว่า ปัญหาอยู่ในระดับ

ที่รุนแรงปานกลาง 93% รุนแรงมาก 5% และเสียชีวิต 2% โดย 27% เป็นปัญหาที่ป้องกันได้  ทั้งนี้ 

การใช้ยาหลายขนาน(มากกว่าหรือเท่ากับ 5 รายการ), การได้รับยาใหม่ใน 1 สัปดาห์หรือ 1 

เดือน และการได้รับยาเพิ่มเติมจากหน่วยบริการอื่น เช่น คลินิกและร้านยา ล้วนเป็นปัจจัยสำาคัญ

ท่ีทำาให้เกิดปัญหาจากการใช้ยาจนผู้ป่วยต้องเข้านอนในโรงพยาบาล กลุ่มยาท่ีพบปัญหาได้แก่กลุ่ม

ยาในระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบหัวใจและหลอดเลือด, ระบบประสาท, และระบบหายใจ(13)  สาเหตุ

ที่ทำาให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายจากการใช้ยาดังกล่าวเนื่องมาจาก  1) วิธีการใช้ยาอย่างผิดๆของผู้

สูงอายุ 2) การรับยาจากสถานบริการหลายแหล่ง รวมทั้งการซื้อยาจากคำาโฆษณาหรือจากการ

บอกต่อ 3) การเก็บรักษายาอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เภสัชกรที่ทำางานเภสัชกรรมปฐมภูมิสามารถ

ดำาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้กว่าร้อยละ 90(8)(9)(10)  

ปัญหาเกี่ยวกับยาในระดับชุมชน พบว่า ยาอันตรายกระจายอยู่ในชุมชนเป็นจำานวนมาก เช่น กลุ่ม

ยาแก้ท้องเสียหรือยาหยุดถ่าย (Loperamide 2 mg), ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs (Piroxicam 20 

mg, Diclofenac 50 mg), ยาปฏิชีวนะ (Tetracycline 250 mg, Penicillin V 500,000 Unit ), 

หรือพบยาที่มีกล่องบรรจุและชื่อทางการค้าที่คล้ายคลึงกัน แต่มีตัวยาสำาคัญแตกต่างกัน ตัวอย่าง

ที่ชัดเจน เช่น ยาชื่อการค้า Trex-250 มีตัวยาสำาคัญคือ Tetracycline Hydrochloride กับยาชื่อ

การค้า Trex-120 แต่มีตัวยาสำาคัญคือ Trimethoprim + Sulfamethoxazole   หรือยาที่ชาว

บ้านเรียกว่า “ไมโคสามธง” ชนิดนำ้ามีตัวยาสำาคัญคือ Trimethoprim + Sulfamethoxazole 

กับชนิดเม็ดมีตัวยาสำาคัญเป็น Thiamphenicol  นอกจากปัญหาการแพร่กระจายรายการยาที่ไม่

เหมาะสมในชุมชนแล้ว ยังพบปัญหาเกี่ยวกับยาอื่นๆอีก เช่น การใช้ยาเกินจำาเป็น การใช้ยาอย่าง

ไม่ถูกต้อง (ไม่ถูกคน ไม่ถูกวิธี ไม่ถูกขนาด ไม่ถูกเวลา) รวมถึงการนิยมใช้ยาชุด และผู้ประกอบ

การไม่มีความรู้ในการสั่งจ่ายยาอย่างเหมาะสม ทำาให้เกิดปัญหาที่รุนแรงตามมา เช่น การดื้อยา 

การแพ้ยาอย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต(9)(15)

การจัดซื้อ

การจัดซื้อตามระบบเดิม

การจัดซื้อปีงบ 2556

การจัดซื้อปีงบ 2557

การจัดซื้อปีงบ 2558

การจัดซื้อปีงบ 2559

มูลค่าจัดซื้อ

78,167,500.00

22,798,740.00

54,648,690.00

39,000,000.00

39,910,000.00

มูลค่าประหยัด

55,368,760.00

23,518,810.00

39,167,500.00

38,257,500.00

% ประหยัด

71%

30%

50%

49%

ที่มา: รายงานผลมูลค่าประหยัดการจัดซื้อเซรุ่มต้านพิษงู สปสช.
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แผนภูมิที่ 1 : แสดงมูลค่าที่ประหยัดได้จากการบริหารระบบวัคซีน

 มาตรการสำาคัญในการควบคุมงบประมาณการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑ์ไม่ให้ขาดดุลงบประมาณ 

ประกอบด้วย

มาตรการรวมศูนย์จัดซ้ือยาท้ังประเทศ และ การต่อรองราคาโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตและจำาหน่าย 

ทั้งในและต่างประเทศ โดย สปสช. และ อภ. 

การควบคุมคุณภาพในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์โดยเฉพาะวัคซีนซ่ึงเป็นยาในระบบลูกโซ่ความเย็น

จากคลังวัคซีนส่วนกลางไปถึงหน่วยบริการเพื่อลดอัตราการสูญเสียของวัคซีนแบบไม่เปิดขวด 

(Unopened vial wastage rate) (16)(19) 

1)

2)
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ก�รบังคับใช้สิทธิ (Compulsory Licensing: CL)
ต่อสิทธิบัตรย�

อุษ�วดี สุตะภักดิ์
คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยพ�ยัพ

บทนำ�

 การประกาศใช้สิทธิโดยรัฐของกระทรวงสาธารณสุขไทย ต่อยาที่มีสิทธิบัตร 7 รายการในห้วงปี พ.ศ. 

2549-2551 ถือเป็นเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์ของการสาธารณสุขไทยที่มีแรงกระเพื่อมไปยังนโยบาย

ด้านสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่มีวิกฤติการณ์การเข้าไม่ถึงยาสิทธิบัตรที่มีราคาแพง การประกาศ

ใช้สิทธิโดยรัฐของไทยเป็นการดำาเนินการภายใต้ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่

ได้กำาหนดมาตรการยืดหยุ่นที่จะให้ผู ้อื ่นหรือรัฐใช้สิทธิแทนผู้ทรงสิทธิบัตรได้ ตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ใน 

มาตราท่ี 46-5237 และเป็นไปตามมาตรา 31 แห่งข้อตกลงเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกับ

การค้าหรือท่ีเรียกว่าข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ซึ่งตอกยำ้าตามปฏิญญาโดฮา (Doha declaration)

ว่าด้วยทริปส์กับการสาธารณสุข ที่สมาชิกองค์การการค้าโลกร่วมกันประกาศที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 การใช้สิทธิโดยรัฐไทยมีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องจนครบ 10 ปี ในปี 

พ.ศ. 2559 ภาคส่วนต่างๆท่ีมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการประกาศใช้สิทธิประกอบด้วยเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชเอวี/

2.2

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559

37 มาตราที่ 46-50 เป็นการใช้สิทธิแทนโดยบุคคลอื่น ตามเงื่อนไขที่เห็นว่าผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ได้นำาเข้า หรือผลิต หรือมีการจำาหน่ายในประเทศ หรือ

มีแต่ไม่เพียงพอหรือราคาสูงเกินไป ก็สามารถเจรจากับผู้ทรงสิทธิบัตรและเสียค่าตอบแทนการใช้สิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิตามที่ได้ตกลงกัน ส่วนมาตราที่ 

51 และ 52 เป็นการใช้สิทธิโดยหน่วยงานของรัฐใน 2 กรณีคือ เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคหรือการอันจำาเป็นในการ

ป้องกันหรือบรรเทาการขาดแคลนยา และในภาวะสงครามและในภาวะฉุกเฉิน การใช้สิทธิโดยรัฐตามมาตรา 51-52 ไม่ต้องเจรจากับผู้ทรงสิทธิบัตร

ก่อน แต่ต้องแจ้งการใช้สิทธิต่อผู้ทรงสิทธิโดยมิชักช้าและต้องเสียค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ทรงสิทธิ
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เอดส์ ประเทศไทย, มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 

และ แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) บทความนี้มุ่งหมายที่จะนำาเสนอประวัติศาสตร์

การประกาศใช้สิทธิของรัฐไทย การสรุปบทเรียนที่ผ่านมา รวมถึงการนำาเสนอแนวทางการเพิ่มการเข้าถึงยา

ในอนาคตอย่างยั่งยืน อันเป็นสาระและความเห็นของคณะผู้เชี่ยวชาญ

ย้อนรอยก�รประก�ศใช้สิทธิของไทย เหตุผลคว�มจำ�เป็น และก�รโต้ตอบ
จ�กผู้ทรงสิทธิบัตร    

 กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ดำาเนินการประกาศใช้สิทธิโดยรัฐ (Government use, GU) ต่อยาจำาเป็น

รวม 7 รายการ โดยมีการดำาเนินการใน 2 ช่วง ช่วงแรกได้ประกาศใช้สิทธิในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 

ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ในยา 3 รายการ ได้แก่ เอฟาวิเรนซ์ (Efavirenz) โคลพิโดเกรล (Clopidogrel) 

และยาสูตรผสมโลพินาเวียร์+ริโทนาเวียร์ (Lopinavir/Ritonavir) ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้สิทธิ

อีกกับยามะเร็ง 4 รายการเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551 และมีประกาศแก้ไขประกาศดังกล่าว 1 ฉบับ

ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 ยามะเร็งทั้ง 4 รายการได้แก่ ยาโดซีแท็กเซล (Docetaxel) เล็ทโทรโซล 

(Letrozole) เออร์โลทินิบ (Erlotinib) และอิมาทินิบ (Imatinib) โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิที่แตกต่างกัน (แสดง

ในตารางที่ 1) ความมุ่งหมายในการประกาศใช้สิทธิโดยรัฐไทยนั้นไม่ได้มุ่งหวังที่จะประหยัดงบประมาณ แต่มุ่ง

ให้ประชาชนได้รับยาจำาเป็นที่มีคุณภาพดีอย่างทั่วถึงถ้วนหน้าโดยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำากัดเป็นสำาคัญ38 

พบว่ายาทั้ง 7 รายการท่ีมีการประกาศใช้สิทธิโดยรัฐนั้น เป็นยาที่รัฐบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดหา

เนื่องจากเป็นยาที่มีสิทธิบัตร จึงสามารถผูกขาดการตลาดโดยไม่มีคู่แข่ง ทำาให้ยามีราคาสูงมากจนประชาชนผู้มี

รายได้น้อยหรือปานกลางไม่สามารถเข้าถึงยาดังกล่าวได้ อีกทั้งรัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายการเข้าถึงยาต้าน

ไวรัสเอดส์อย่างถ้วนหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา จึงเป็นหน้าที่สำาคัญของกระทรวงสาธารณสุข

ร่วมกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จะดำาเนินการให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับยาตามที่ปรากฏใน

บัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงยาอื่นๆที่มีความจำาเป็น ยาถือเป็นสินค้าเชิงคุณธรรม มีความสำาคัญต่อชีวิต สิทธิ

ของมนุษย์ที่ควรจะมีชีวิตย่อมอยู่เหนือกว่าผลประโยชน์เชิงการค้า การประกาศใช้สิทธิโดยรัฐไทยจึงถือเป็นการ

ดำาเนินการที่ทั้งถูกกฎหมายและถูกหลักมนุษยธรรม39 

38 การนำาเสนอของนายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล อดีตเลขาธิการ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
39 กระทรวงสาธารณสุข และสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. ข้อมูลความจริง 10 ประเด็นร้อน การใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาที่มีสิทธิบัตร 3 รายการ

ในประเทศไทย, กุมภาพันธ์ 2550.
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40 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ประสบการณ์การเจรจาต่อรองราคายาจำาเป็นที่มีสิทธิบัตร.

ตารางที่ 1 รายการยาที่มีการบังคับใช้สิทธิในประเทศไทย

ลำาดับ

1

2

3

4

5

6

7

          รายการยา

Efavirenz (EFV)

Lopinavir/Ritonavir (LPV/r)

Clopidogrel

Docetaxel

Letrozole

Erlotinib

Imatinib

วันที่ประกาศ CL

29 พ.ย. 2549

24 ม.ค. 2550

25 ม.ค. 2550

4 ม.ค. 2551

4 ม.ค. 2551

4 ม.ค. 2551

4 ม.ค. 2551

แก้ไขประกาศ 

25 ม.ค. 2551

          ระยะเวลาการใช้สิทธิ

จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของสิทธิบัตร

จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของสิทธิบัตร

จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของสิทธิบัตร

หรือไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องใช้ยานี้แล้ว

จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของสิทธิบัตร

หรือไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องใช้ยานี้แล้ว

จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของสิทธิบัตร

หรือไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องใช้ยานี้แล้ว

จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของสิทธิบัตร

หรือไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องใช้ยานี้แล้ว

ประกาศใช้สิทธิแบบมีเงื่อนไข

ที่มา: ดัดแปลงจากหนังสือประสบการณ์การเจรจาต่อรองราคายาจำาเป็นที่มีสิทธิบัตร40

 แม้กฎหมายมิได้กำาหนดว่าจะต้องเจรจากับบริษัทก่อนการประกาศใช้สิทธิโดยรัฐ แต่กระทรวงสาธารณสุข

ก็ไดพ้ยายามเจรจาต่อรองกับบริษัทยาผู้ทรงสิทธิบัตรมาโดยต่อเน่ือง เช่นในคราวแรก กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำาส่ัง

ท่ี 360/2548 แต่งตั้งคณะทำางานเฉพาะกิจเพ่ือเจรจาต่อรองราคายาจำาเป็นท่ีมีสิทธิบัตร มีเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยาเป็นประธาน รวมถึงมีผู้อำานวยการสำานักสิทธิบัตร และผู้แทนกรมการค้าภายใน ร่วมเป็นคณะทำางานด้วย 

มีการเจรจาต่อรองยาต้านไวรัสเอดส์ 2 รายการ คือยา Efavirenz ของบริษัทเมอร์คชาร์ปแอนด์โดห์ม จำากัด 

และยา Lopinavir/Ritonavir ของบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำากัด แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทยา

ในการลดราคาให้จนเป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น ในเวลาต่อมา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้มี

คำาสั่งที่ 4/2549 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2549 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำาเนินการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้าน

ยาและเวชภัณฑ์โดยรัฐ (Government Use) มีเลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธาน 

ทำาหน้าที่พิจารณาเสนอรายการยาที่สมควรมีการดำาเนินการบังคับใช้สิทธิ ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว ก็จะมีการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลงนาม

ประกาศบังคับใช้สิทธิต่อไป 
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 การประกาศบังคับใช้สิทธิต่อสิทธิบัตรยา 3 รายการแรกเกิดขึ้นปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 และ

ปลายเดือนมกราคม พ.ศ.2550 ส่วนการประกาศใช้สิทธิต่อยามะเร็ง 4 รายการน้ัน หลังจากไม่ประสบความสำาเร็จ

ในการเจรจาต่อรองราคากับบริษัทที่เกี่ยวข้องดังเช่นเคยแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ลงนามใน

ประกาศบังคับใช้สิทธิเม่ือวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2551 แต่ให้ชะลอการดำาเนินการไว้ก่อนเพ่ือให้มีการเจรจาต่อไปอีก 

ซ่ึงบริษัทโนวาร์ติสผู้ทรงสิทธิบัตรยา Imatinib ยินยอมบริจาคยาให้แก่ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ในโครงการ GIPAP จึงมีการยกเลิกเฉพาะประกาศฉบับนี้และลงนามในประกาศฉบับใหม่ซึ่งเป็นการประกาศใช้

สิทธิต่อสิทธิบัตรยา Imatinib แบบมีเงื่อนไขแทน41 

 หลังการประกาศบังคับใช้สิทธิ ผู้ทรงสิทธิทั้ง 3 ราย มีปฏิกิริยาตอบสนองและตอบโต้ที่แตกต่างกัน 

โดยบริษัทเมอร์คชาร์ปแอนด์โดห์ม จำากัด แสดงการตอบสนองในทางสร้างสรรค์โดยการยอมลดราคาลงมา ใน

ขณะที่บริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำากัด มีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรง โดยขอถอนการขึ้นทะเบียนยาใหม่ 

7 รายการท่ีขอข้ึนทะเบียนไว้ต่อสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ยังมีการประณามหรือการ

ตำาหนิจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์แห่งอเมริกา (PhRMA) และสภาธุรกิจสหรัฐ-

อาเซียน (United States-ASEAN Business Chamber: ABC) โดยให้เหตุผลว่าการกระทำาของไทยเป็นการขัด

ขวางการศึกษาวิจัยยาใหม่ และจะมีการโต้ตอบโดยงดหรือลดการลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆในไทย รวมท้ังผู้แทนการค้าสหรัฐ 

(US Trade Representatives: USTR) ก็ได้ประกาศยกระดับประเทศไทยในบัญชีรายชื่อที่จะถูกโต้ตอบทางการ

ค้าขึ้นจากประเทศที่จับตามอง (Watch List, WL) เป็นประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch 

List, PWL) อีกทั้งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำาประเทศไทยในขณะนั้นก็ขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขแสดงความห่วงใยและแนะนำาให้ใช้วิธีการเจรจากับผู้ทรงสิทธิแทนการบังคับใช้สิทธิ ต่อมามีองค์กรที่เรียก

ตัวเองว่า USA for Innovation ได้เปิดเว็บไซต์และซื ้อโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยทั ้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษโจมตีรัฐบาลไทยและผู้เกี่ยวข้องอย่างรุนแรง สำาหรับบริษัทซาโนฟี ซ่ึงเป็นเจ้าของสิทธิบัตร

ยา Clopidogrel ได้ใช้มาตรการทางกฎหมายโดยมอบให้สำานักกฎหมาย Tilleke & Gibbins แจ้งแก่องค์การ

เภสัชกรรมและบริษัทยาในอินเดียว่าการบังคับใช้สิทธิของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ให้ระงับการดำาเนินการไม่เช่นนั้นจะถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ นอกจากการกดดันจากต่างประเทศแล้ว 

หน่วยงานภาครัฐไทยบางหน่วยงานก็แสดงความกังวลใจถึงผลกระทบของการประกาศใช้สิทธิของไทยต่อการค้า

ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System 

of Preferences: GSP) อย่างไรก็ตาม เมื่อสำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และ

หน่วยงานอื่นๆที ่เกี ่ยวข้อง ได้วิเคราะห์ผลกระทบทั ้งด ้านบวกและลบและถอดบทเรียนจากการนำา

มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงยาในประเทศไทย ได้ข้อสรุปว่าไม่พบผลกระทบ

อย่างมีนัยสำาคัญต่อมูลค่าการส่งออกของไทยทั้งภาพรวมและการได้รับสิทธิพิเศษ GSP รวมถึงไม่ส่งผลต่อ

การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (foreign direct investment)42 ด้วย

41 วิชัย โชควิวัฒน. การสนับสนุนการเข้าถึงยาและการบังคับสิทธิโดยรัฐต่อยา. ในรายงานการสาธารณสุขไทย 2551-2553.
42 รายงานสรุปผลการประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
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ก�รยืนยันคว�มถูกต้องและชอบธรรมของไทยในก�รประก�ศใช้สิทธิ

 เพื่อยืนยันว่าการใช้สิทธิโดยรัฐของกระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นการดำาเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากการตอบคำาถามของสื่อมวลชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขและทีมงานแล้ว ยังมีการจัดทำาสมุดปกขาวชื่อ “ข้อมูลความจริง 10 ประเด็นร้อน การใช้สิทธิโดยรัฐ

ต่อยาท่ีมีสิทธิบัตร 3 รายการในประเทศไทย” เผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เพ่ือช้ีแจงข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อมา

ได้มีฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษตีพิมพ์และเผยแพร่ในเว็บไซต์ท่ัวโลก ต่อมา ภายหลังการประกาศใช้สิทธิอีกคร้ัง ได้มีการ

จัดทำาสมุดปกขาวอีก 1 ฉบับ ชื่อ “คำาตอบต่อ 10 ประเด็นสำาคัญในเรื่องการใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาต้านมะเร็งท่ีมีสิทธิ

บัตร 4 รายการ” ตีพิมพ์เผยแพร่เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ได้มีคณะผู้แทนไทยเดินทางไปช้ีแจง

ข้อเท็จจริงในสหรัฐอเมริกา 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกเป็นการร่วมแถลงข่าวกับอดีตประธานาธิบดีคลินตันที่มูลนิธิคลินตัน

และต่อมาได้เดินทางไปช้ีแจงต่อบุคคลและองค์กรท่ีเก่ียวข้องท้ังผู้สนับสนุนและผู้คัดค้าน รวมท้ังพบปะกับสมาชิก

สภาคองเกรส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์แห่งอเมริกา 

สภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน สำานักผู้แทนการค้าสหรัฐ และหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ ภายหลังการพบปะเจรจา

เป็นเวลา 2 วัน มีการเปิดแถลงข่าวจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันดีซีแก่ผู้สื่อข่าวในประเทศไทย  

นอกจากน้ี ในวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 กระทรวงสาธารณสุขได้ร้องขอตามมติสมัชชาอนามัยโลกท่ี 60.30 

เชิญผู้เช่ียวชาญจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการและนโยบายแก่ประเทศไทย ต่อมา

คณะผู้เช่ียวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) สำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การ

ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และ องค์การการค้าโลก (WTO) จำานวน 7 ท่าน 

จึงได้มาเยือนประเทศไทยในระหว่างวันท่ี 4-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และได้จัดทำารายงานเร่ือง “การพัฒนาการ

เข้าถึงยาในประเทศไทย: การใช้มาตรการยืดหยุ่นต่างๆของข้อตกลงทริปส์”43 โดยมีเน้ือหาสำาคัญท่ียืนยันความชอบ

ธรรมของการประกาศใช้สิทธิในประเทศไทย และได้เสนอข้อสังเกตปิดท้าย (Final remarks) ท่ีบ่งช้ีถึงความสำาคัญ

ของการใช้มาตรการยืดหยุ่นตามข้อตกลงทริปส์ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขภายในประเทศไว้ดังน้ีคือ

 1) ในความพยายามแสวงหาหนทางการเพิ่มการเข้าถึงยาจำาเป็น ผู้มีอำานาจหน้าที่ของแต่ละประเทศ

ควรพิจารณากลไกท้ังหมดท่ีมีอยู่เพ่ือควบคุมราคายาจำาเป็น และมีการตรวจสอบว่าเคร่ืองมือต่างๆเก้ือหนุนกันและกัน

อย่างไร

 2) ระบบท่ีย่ังยืนสำาหรับงบประมาณค่ายาควรอยู่บนพ้ืนฐานของ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การสร้างหรือ

การหนุนเสริมการประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกลไกการจ่ายค่ายาล่วงหน้า (2) การใช้กลไกท้ังหมดเท่าท่ีจะเป็น

ไปได้เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย และ (3) การใช้ข้อยืดหยุ่นต่างๆตามข้อตกลงทริปส์ ข้อตกลงทริปส์มีกลไกและทาง

เลือกจำานวนหนึ่งเพื่อคุ้มครองการสาธารณสุขซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำาไปพิจารณาในระหว่างการร่างกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญาและการกำาหนดนโยบายสาธารณสุข 

 3) การใช้ข้อกำาหนดเร่ืองการบังคับใช้สิทธิและการใช้สิทธิโดยรัฐเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาเป็นหนึ่งในกลไก

การควบคุมค่าใช้จ่ายที่อาจนำาไปใช้กับยาจำาเป็นที ่ม ีส ิทธิบัตร ที่ประชาชนหรือแผนงานหลักประกันด้าน

สาธารณสุขไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้ 

43 รายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) สำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การประชุมสหประชาชาติ

ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) องค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องการพัฒนาการเข้าถึงยาในประเทศไทย: การใช้ข้อยืดหยุ่นต่างๆของข้อตก

ลงทริปส์, 31 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2551.
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 4) องค์การอนามัยโลกสนับสนุนมาตรการต่างๆที่จะช่วยพัฒนาการเข้าถึงยาจำาเป็น รวมถึงการใช้

ข้อยืดหยุ่นตามข้อตกลงทริปส์ด้วย

ก�รจัดห�ย�ท่ีบังคับใช้สิทธิแล้วและม�ตรก�รในก�รควบคุมคุณภ�พ

 หลังจากการประกาศใช้สิทธิโดยรัฐ กระทรวงสาธารณสุขได้มอบอำานาจให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดหา

หรือนำาเข้ายาในประกาศฯ โดยในระยะแรกเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้โดยเร็ว องค์การเภสัชกรรมจึงใช้วิธีการนำา

เข้ายาจากบริษัทยาชื่อสามัญในต่างประเทศ โดยได้ทำาการสำารวจว่ามีประเทศใดที่ผลิตยาชื่อสามัญตามรายการ

ยาใช้สิทธิที่มีคุณภาพดี ตลอดจนเดินทางไปตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตและเจรจากับบริษัทที่จะนำาเข้ายา องค์การ

เภสัชกรรมใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทที่จะนำาเข้าดังนี้คือ 1) กรณียาต้านไวรัสเอดส์จะคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่

ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเท่านั้น 2) กรณียามะเร็งหรือยา Clopidogrel นั้น องค์การเภสัชกรรม

จะร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไปทำาการตรวจประเมินที่

โรงงานว่ามีมาตรฐานการผลิตตามที่กำาหนดหรือไม่ นอกจากนี้ยาชื่อสามัญที่นำาเข้ามาตามประกาศบังคับใช้สิทธิ

ต้องผ่านกระบวนการข้ึนทะเบียนตำารับยาที่เข้มงวดของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงมีเง่ือนไข

ที่จะต้องทำาการศึกษาชีวสมมูลของยา จึงเป็นการประกันคุณภาพของยาใช้สิทธิที่ผ่านการขึ้นทะเบียนตำารับยา44 

และต่อมา องค์การเภสัชกรรมก็สามารถผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ที่ประกาศใช้สิทธิได้เองจำานวน 2 รายการ คือ

ยา Lopinavir/Ritonavir (LPV/r) เริ่มผลิตในปี พ.ศ. 2554 และยา Efavirenz เริ่มผลิตในปี พ.ศ. 2557

คุณูปก�รของก�รประก�ศใช้สิทธิโดยรัฐต่องบประม�ณด้�นส�ธ�รณสุขและ
ก�รเข้�ถึงย�

 การดำาเนินการจัดหายาที่ประกาศใช้สิทธิตลอดระยะ 10 ปีที่ผ่านมาในรายการยาทั้ง 6 ตัว (ไม่รวมยา 

Imatinib) ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบสาธารณสุขไทยอย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 

 1) สามารถลดงบประมาณการจัดซื้อยาราคาแพงลงได้อย่างมาก พบว่าในปีงบประมาณ 2551-2553 

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สามารถประหยัดงบประมาณการจัดซื้อยาในรายการยาที่

ประกาศใช้สิทธิเฉพาะ 5 รายการได้มากถึงกว่า 2,390 ล้านบาท45 (ตารางที่ 2) นอกจากนี้ ในการจัดหายาที่

ประกาศใช้สิทธิเฉพาะรายการยาต้านไวรัสเอดส์ในปีงบประมาณ 2553-2557 นั้น สามารถประหยัดงบประมาณ

ลงได้ถึงกว่า 10,165 ล้านบาท และสามารถประหยัดงบประมาณจากยาในกลุ่ม จ (2) และยาโคลพิโดเกรลได้ถึง 

6,830 ล้านบาท 46

44 การนำาเสนอของเภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี อดีตรองผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม 
45 การนำาเสนอของเภสัชกรหญิงเนตรนภิส สุชนวนิช อดีตรักษาการเลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
46 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำาปีงบประมาณ 2557
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ตารางที่ 2 จำานวนการจัดซื้อยาที่ประกาศใช้สิทธิและมูลค่าที่ประหยัดได้ ปีงบประมาณ 2551-2553

47 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำาปีงบประมาณ 2558

รวมงบประมาณที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น (บาท)

ที่มา: การนำาเสนอของ ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช อดีตรักษาการเลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หมายเหตุ: ราคายาต้นแบบและราคายาชื่อสามัญที่ใช้สิทธิเป็นราคายา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 และจำานวนยา

เป็นจำานวนที่ สปสช. จัดซื้อนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2553

 2) เพิ่มการเข้าถึงยาจำาเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีสิทธิใน 3 ระบบประกันสุขภาพของรัฐ การประกาศใช้สิทธิทำาให้

ผู้ป่วยเอดส์เข้าถึงยาจำาเป็นได้เพ่ิมข้ึน (รูปท่ี 1) เช่นเดียวกับในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง เม่ือมีการบรรจุยา Docetaxel 

และยา Letrozole ไว้ในบัญชี จ (2) ทำาให้มีผู้ป่วยรายใหม่เข้าถึงยาในแต่ละปีกว่าพันคน (ตารางท่ี 3)47 และพบว่า

ในปีงบประมาณ 2557 มีผู้ป่วยที่ได้รับยา Clopidogrel มากถึง 182,432 ราย 

EFV 200 mg

EFV 600 mg

LPV/r

Docetaxel 20 mg

Docetaxel 80 mg

Letrozole

Clopidogrel

2,224.75

1,973.52

8,907.75

7,811.00

28,355.00

450

7,253.00

646.79

310.99

2,181.59

557.22

1,706.04

181.88

305

17,417

576,401

124,172

3,200

2,548

4,200

67,300

28,471,221.00

961,800,000.00

840,512,817.00

23,212,096.00

67,901,550.08

1,126,104.00

467,600,400.00

2,390,624,188.08

รายการยา
ราคายาต้นแบบ 

(บาท)
ราคายาชื่อสามัญที่ใช้สิทธิ 

(บาท)
จำานวนยาที่จัดซื้อ 

(หน่วย)
มูลค่าที่ประหยัดได้ 

(บาท)
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รูปที่ 1 อัตราการใช้ EFV 600 mg ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2549-2553

รูปที่ 2 อัตราการใช้ LPV/r (200/50 mg) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2549-2553

ที่มา: รายงานการสาธารณสุขไทย 2551-2553 (อ้างถึงแล้วใน 5)

ที่มา: รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำาปีงบประมาณ 2558 ของสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ 

ตารางที่ 3 จำานวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้าถึงยา จ (2) ปีงบประมาณ 2552-2558

รายการยา 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

Letrozole - 1,558 2,629 1,330 1,382 2,282 2,237

Docetaxel 321 257 879 1,439 1,447 2,892 1,732



รายงานสถานการณ์ระบบยา พ.ศ. 2555-2559

51

 3) เพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นๆให้แก่ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  การที่สามารถประหยัด

งบประมาณในการจัดซื้อยาราคาแพงลงได้เป็นปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนให้ สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์ของการ

ล้างไตให้แก่ผู้ป่วยไตวายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพ่ิมอัตราการรอดชีพของผู้ป่วยไตวาย นอกจากนี้ 

สปสช. ยังใช้งบประมาณท่ีประหยัดได้ในการส่งเสริมการเข้าถึงยากำาพร้า (Orphan drugs) ต่างๆ เช่น ยาต้านพิษ 

(antidotes) (ตะกั่วและไซยาไนด์ เป็นต้น) ทำาให้สามารถช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับสารพิษที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ถึงกว่า 98%

สรุปบทเรียนจ�กก�รประก�ศใช้สิทธิ

 ประสบการณ์การประกาศใช้สิทธิที่ผ่านมาได้ให้บทเรียนที่สำาคัญหลายประการ ดังนี้

 1) พันธสัญญาและความมุ่งมั่นทางการเมือง (Political commitment) มีความสำาคัญที่สุดต่อ

ความสำาเร็จในการประกาศใช้สิทธิ ต้องใช้ความกล้าหาญทางคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการยึดมั่น

ความถูกต้องและผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก เนื่องจากการประกาศใช้สิทธิโดยรัฐ

ของไทยทำาให้บริษัทยาผู้ทรงสิทธิบัตรเสียผลประโยชน์ ตลอดเวลาของการดำาเนินการจึงมีแรงกดดันและการ

ต่อต้านในรูปแบบต่างๆ ท้ังจากภายในประเทศและต่างประเทศ ประสบการณ์ชี้ให้เห็นแล้วว่าหากปราศจาก

ความมุ่งมั่นและพันธสัญญาทางการเมืองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนข้าราชการทุกระดับ

ที่เกี่ยวข้อง การประกาศใช้สิทธิคงล้มเหลวไปตั้งแต่ตอนต้น

 2) ความพร้อมทางวิชาการและทางกฎหมายด้านสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีส่วนสำาคัญต่อ

ความสำาเร็จของการบังคับใช้สิทธิ

 3) ต้องมีความพร้อมในการเตรียมการวางแผนและในด้านข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสิทธิ

บัตรยาที่ต้องการเจรจาต่อรอง แหล่งผลิตยาสามัญทดแทนที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ ความพร้อมในการขึ้นทะเบียน

ตำารับยาในประเทศไทย ปริมาณความต้องการยาภายในประเทศ ราคายาที่เป็นเป้าหมายของการเจรจา

 4) การเจรจาต่อรองหรือการประกาศใช้สิทธิ รวมถึงการพัฒนายาสามัญในประเทศให้ก้าวหน้าจะมี

ความสำาเร็จมากกว่านี้หากมีข้อมูลสิทธิบัตรที ่สามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา

พบว่าการสืบค้นสถานะสิทธิบัตรยาในประเทศเป็นเรื่องยากลำาบากเนื่องจากปัญหาของตัวฐานข้อมูลสิทธิบัตร

ที่ไม่มีความเป็นปัจจุบันและมีความยากในการสืบค้น

 5) ปัญหาสิทธิบัตรยาด้อยคุณภาพ กำาลังทวีความรุนแรง และส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อการเข้าถึง

ยาของประชาชนไทยและการพัฒนายาชื่อสามัญภายในประเทศ ซึ่งหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะช่วยกันเฝ้าระวัง

คำาขอรับสิทธิบัตรท่ีด้อยคุณภาพและสามารถคัดค้านการให้สิทธิบัตร ก็จะช่วยแก้ปัญหาการผูกขาดยา ทำาให้

ในอนาคตอาจไม่จำาเป็นต้องเจรจาต่อรองราคาหรือแม้แต่การประกาศใช้สิทธิ เพราะจะมียาชื่อสามัญที่มีคุณภาพ

ออกมาเป็นตัวเลือกให้แก่ประชาชน
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 ดังนั้นในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยยังไม่มีกลไกการควบคุมราคายาที่มีประสิทธิภาพและ

เป็นรูปธรรม มีการผูกขาดการขายในตลาดแต่เพียงผู้เดียวของยาที ่มีสิทธิบัตรทำาให้ยามีราคาสูงมากอย่าง

ไม่เป็นธรรม ประชาชนในชาติยังต้องประสบกับปัญหาการเข้าไม่ถึงยาจำาเป็น การประกาศใช้สิทธิจึงถือเป็น

มาตรการหนึ่งซึ่งช่วยให้ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพสามารถเข้าถึงยาจำาเป็นได้อย่างเท่าเทียมและ

ทั่วถึงอย่างแท้จริง ภายหลังการใช้มาตรการทางเลือกอื่นๆแล้วและไม่ประสบความสำาเร็จ

สรุป
 

 การประกาศใช้สิทธิโดยรัฐไทยตลอดระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีคุณูปการต่อระบบ

สาธารณสุขไทยอย่างมาก ท้ังสามารถลดงบประมาณการจัดซื้อยาราคาแพงลงได้อย่างมาก และสามารถเพิ่ม

การเข้าถึงยาจำาเป็นของผู้ป่วยในกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยมะเร็ง 

เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นปจัจัยสำาคัญท่ีสนับสนุนให้เกิดการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

เช่น ผู้ป่วยโรคไต การส่งเสริมการเข้าถึงยากำาพร้า ยาต้านพิษ ทำาให้สามารถช่วยชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิต

ให้แก่ประชาชนไทย แม้จะได้รับการต่อต้านจากบริษัทยาผู้ทรงสิทธิ และหน่วยงานด้านการค้าของต่างประเทศ

ในระยะแรก การประกาศใช้สิทธิโดยรัฐของไทยกลับได้รับความชื่นชมและได้รับการสนับสนุนจากองค์การ

ระหว่างประเทศ รวมถึงองค์การอนามัยโลก (WHO) และโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) นอกจากนี้ ยัง

พบว่าการประกาศใช้สิทธิไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกของไทยทั้งภาพรวมและการได้รับสิทธิพิเศษ GSP 

และไม่ก่อผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (foreign direct investment) มาตรการใช้สิทธิ

ตามสิทธิบัตรจึงถือเป็นหัวใจสำาคัญของการส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงยาจำาเป็นของประชาชนไทยทั้ง

ในปัจจุบันและในอนาคต ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของนักการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ 

รวมถึงภาคประชาสังคม
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ช่องโหว่ของระบบสิทธิบัตรทำ�ให้
ย�กต่อก�รเข้�ถึงย�

เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล
มูลนิธิเข้�ถึงเอดส์

 สถานการณ์ในภาพรวมของโลกน้ัน อาจกล่าวได้ว่า สาเหตุท่ียังมีอุปสรรคต่อการเข้าถึงยาน้ัน เป็นเพราะใน

ด้านหนึ่งอุตสาหกรรมยาไม่คิดค้นและผลิตยาที่จำาเป็น ขณะที่อีกด้านหนึ่งอุตสาหกรรมขายยาในราคาแพง

ลิบล่ิว โรคบางโรคไม่มียารักษา เพราะอุตสาหกรรมยาเห็นว่ายานั้นไม่สามารถทำากำาไรได้มากจึงไม่ลงทุนวิจัย

และพัฒนา ส่วนยาจำาเป็นที่ผลิตขายอยู่ก็ผูกขาดด้วยระบบสิทธิบัตร ตั้งราคาได้ตามใจชอบ ผู้ป่วยจำานวนมาก

ไม่ได้ใช้ยาเหล่านั้นเพราะราคาแพง

 เรื่องสุขภาพและการเข้าถึงยาเป็นปัญหาสำาคัญ มีการกำาหนดให้เป็นเป้าหมายที่ 6 แห่งการพัฒนา

สหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ (Millennium Development Goal หรือ MDG) และเร่ืองการเข้าถึงยา 

เป็นเป้าหมายที่ 3 ของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals 

หรือ SDG) จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย ที่หวังจะขับเคลื่อนให้เป็นผลสำาเร็จในอีก 15 ปีนับจากนี้ไป

 ประเด็นการเข้าถึงยาเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก และถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในเวทีระดับสากลหลายครั้ง 

รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นระดับสากล ที่จัดโดยคณะกรรมาธิการระดับโลกว่าด้วยเรื่องเอชไอวีและกฎหมาย 

(The Global Commission on HIV and Laws) และคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงว่าด้วยนวัตกรรมและการ

เข้าถึงเทคโนโลยีด้านสุขภาพขององค์การสหประชาชาติ (The United Nations’ High-level Panel on 

Innovation and Access to Health Technologies) 

 คณะกรรมาธิการทั้งสองคณะมีข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่า อุปสรรคสำาคัญประการหนึ่งในการเข้าถึง

ยาจำาเป็นคือระบบสิทธิบัตร

2.3

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559
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 ระหว่างปีพ.ศ.2549-2551 รัฐบาลไทยเคยกล้าหาญตัดสินใจใช้มาตรการใช้สิทธิโดยรัฐ (Government 

Use) ที่บัญญัติอยู่ในพรบ.สิทธิบัตรและความตกลงทางการค้าว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การการค้า

โลก (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs) และปฏิญญาโดฮาว่าด้วย

ความตกลงทริปส์และการสาธารณสุข (Doha Declaration on TRIPs Agreement and Public Health) 

โดยนำามาใช้ 3 ครั้งกับยา 7 ชนิด ที่ใช้รักษาเอชไอวีและโรคเอดส์ โรคหลอดเลือดอุดตัน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง 

4 ชนิด  

 การตัดสินใจเชิงนโยบายนี้ ไม่เพียงแต่สร้างคุณูปการที่ทำาให้มียาจำาเป็นในระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าเพื่อช่วยชีวิตผู้ติดเชื้อฯและผู้ป่วยโรคอื่นๆได้มากถึง 140,000 คน แต่ยังช่วยประหยัดงบประมาณ

ด้านสาธารณสุขของประเทศได้ถึง 70,000 ล้านบาท48  อีกท้ัง ท่าทีของไทยในเรื่องการใช้มาตรการใช้สิทธิโดยรัฐ

ในครั้งนั้น ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศกำาลังพัฒนาต่างๆเดินตามรอยและนำามาตราการเดียวกันมาใช้ เพื่อ

ประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชน เช่น บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย ฯลฯ 

 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายด้านการผูกขาดการจำาหน่ายยาผ่านระบบทรัพย์สินทางปัญญา

แบบเดิมๆ และความท้าทายใหม่ท่ีสลับซับซ้อนมากข้ึน ในขณะท่ีความหวังท่ีรัฐบาลไทยชุดต่อมาจะมีความกล้าหาญ

เชิงนโยบายและให้ความสำาคัญต่อเร่ืองสุขภาพและการเข้าถึงยาไม่น้อยไปกว่าเร่ืองการค้า ดูจะเป็นภาพท่ีลางเลือน

 บทความชิ้นนี้ตั้งใจที่นำาเสนอปัญหาและอุปสรรคของระบบสิทธิบัตรที่มีต่อการเข้าถึงยา การเคลื่อนไหว

ของภาคประชาสังคมไทยในประเทศและที่ทำางานร่วมกับภาคประชาสังคมต่างประเทศ รวมถึงข้อเสนอแนะ

ที่ภาคประสังคมต้องการให้รัฐบาลนำาไปปฏิบัติเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างระบบสิทธิบัตรที่ชอบธรรมกับการ

สาธารณสุข

ระบบสิทธิบัตรลำ�เอียง มิได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเข้�ถึงย�

 สังคมโลกเคยถูกทำาให้เชื่อและส่วนใหญ่ยังเชื่ออยู่ว่า ระบบสิทธิบัตรจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการวิจัย

และพัฒนายานวัตกรรมหรือยาใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยยอมแลกกับการให้การผูกขาดเป็นเวลานานแก่ผู้ประดิษฐ์

คิดค้นคนแรก  

 แต่เมื่อเวลาผ่านมากว่า 30 ปี สถานการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย  

 ยาใหม่ที่ใช้รักษาโรคร้ายแรงแทบไม่เกิดขึ ้นบนโลกมามากกว่าสามทศวรรษ  โครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Development Programme) หรือ UNDP ระบุในรายงานฉบับหนึ่งว่า 

ยาที่บรรษัทยาชั้นนำาของสหรัฐฯ 25 แห่งวิจัยและพัฒนาออกมาในช่วงปี ค.ศ. 1981 ถึง 1991 มีเพียงร้อยละ 5 

เท่าน้ันท่ีเป็นยาท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาท่ีก้าวหน้ามากข้ึน49  ในขณะท่ีรายงานขององค์การพัฒนาเอกชนสากล

ที่ชื่อว่าอ็อกแฟม (Oxfam) ก็เปิดเผยข้อมูลในทำานองเดียวกันว่า จากยาใหม่หรือสารเคมีใหม่ที่คิดค้นขึ้นในปี 

ค.ศ. 2010 จำานวน 90 ชนิด มีเพียง 4 ชนิดเท่านั้นที่ให้ประสิทธิภาพการรักษาที่ก้าวหน้าขึ้นมากจริง50

48 http://ihppthaigov.net/ith/images/proceeding%202015_th.pdf 
49 Human Development Report 1999 http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/260/hdr_1999_en_nostats.pdf
50 Trade Away Access to Our Medicines https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-trading-away-

access-medicines-290914-en.pdf
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51 http://www.bdlive.co.za/opinion/2016/08/23/un-panel-probes-patents-and-new-drugs
52 Report of the United Nations Secretary-Generals High-level Panel on Access to Medicines http://www.unsgaccessmeds.org/

final-report/
53 http://www.truth-out.org/news/item/37111-the-100-000-per-year-pill-how-us-health-agencies-choose-pharma-over-patients
54 ICTSD, UNCTAD and WHO Guidelines for the examination of pharmaceutical patent 
55 https://www.hsri.or.th/researcher/media/video/detail/4445

 แล้วยาที่วิจัยและพัฒนาออกมาขายส่วนใหญ่คืออะไร

 ปรากฏการณ์ยาพ่วงท้าย (Me-too Drug) และยาที่ไม่สมควรได้รับสิทธิบัตร (evergreening drug 

patent) เกิดขึ้นและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น การนำายาเก่ามากกว่าสองชนิดมาผสมรวมเม็ด การเปลี่ยนรูปแบบ

ของยาให้กินง่ายขึ้น การทำาให้การกินยาในแต่ละวันน้อยครั้งลง การใช้ยาที่เคยรักษาโรคหนึ่งมาใช้รักษา

อีกโรคหนึ่ง ฯลฯ  

 ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นยาที่ไม่ได้มีนวัตกรรมหรือใช้เทคโนโลยีการประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ในเชิง

เภสัชศาสตร์แต่อย่างใด แต่บรรษัทยากลับนำายาเหล่านี้มาจดสิทธิบัตร เพื่อผูกขาด กีดกันบริษัทยาชื่อสามัญ

ไม่ให้เข้ามาแข่งขัน และกำาหนดราคาแพงทำากำาไรได้มากๆ โดยอ้างแบบลอยๆว่า การวิจัยและพัฒนายามีต้นทุนสูง  

 ในขณะเดียวกัน ยาเพื่อความสวยงามและภาพลักษณ์หรือเพ่ิมสมรรถนะทางเพศถูกวิจัยและผลิตออกมา

มากตามความต้องการของสังคมคนมีฐานะ แต่ไม่ใช่ยาจำาเป็นสำาหรับรักษาโรคร้ายแรงหรือโรคที่ถูกละเลย

 ระบบสิทธิบัตรที ่มีอยู ่ถูกใช้ในทางที่มิชอบ เพื่อยืดระยะเวลาการผูกขาดและการทำากำาไรให้กับ

อุตสาหกรรมยา แต่ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องการรักษาที่ควรมีความก้าวหน้าและการเข้าถึงที่มากขึ้น 

 อุตสาหกรรมยาข้ามชาติไม่เคยเปิดเผยว่า ยาแต่ละชนิดมีต้นทุนการวิจัยและพัฒนาเท่าไร แต่มักอ้าง

ลอยๆว่าเป็นตัวเลขที่มากเป็นหลักพันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่องค์กรไม่แสวงหากำาไรที่ทำางานด้านวิจัย

และพัฒนายาให้ข้อมูลที่แตกต่างว่า ต้นทุนการวิจัยและพัฒนายาชนิดหนึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 200 ล้านเหรียญฯ  

อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากคณะกรรมการความมั ่นคงและการแลกเปลี ่ยนของสหรัฐฯ (US Securities and 

Exchange Commission) ทำาให้รู ้ว่า ต้นทุนการวิจัยและพัฒนายาโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 8 ถึง 18 ของ

รายได้ที่บริษัทยาต่างๆได้รับ ซึ่งย่อมน้อยกว่าค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและกำาไรอย่างไม่ต้องสงสัย  ข้อมูลนี้ทำาให้

เห็นได้ชัดเจนว่า เงินลงทุนที่บรรษัทยาใช้ไปในการวิจัยและพัฒนายาคิดเป็นสัดส่วนเพียงน้อยนิด เมื่อเทียบกับ

ราคายาที่มีสิทธิบัตรที่ตั้งไว้แพงมาก51

 นอกจากนี้ เงินลงทุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนายาไม่ได้มาจากบรรษัทยาอย่างเดียว แต่ยังมาจากหน่วย

งานด้านสุขภาพของรัฐและองค์กรการกุศลสูงถึงร้อยละ 4052 โดยเฉพาะการวิจัยในระดับต้นนำ้า ซึ่งเป็นการวิจัย

พื้นฐานที่สำาคัญยิ่งก่อนจะนำาไปสู่การวิจัยและพัฒนาต่อยอดจนเป็นยารักษาโรคที่ได้ผล53  

  หน่วยงานของรัฐด้านสิทธิบัตรในหลายประเทศยอมจดสิทธิบัตรให้กับยาพ่วงท้ายและยาที่ไม่สมควร

ได้รับสิทธิบัตร  จากการศึกษาในไทยพบว่า ร้อยละ 84 ของคำาขอรับสิทธิบัตรยาในช่วงปี ค.ศ. 2000 ถึง 2010 

จำานวนประมาณพันกว่าฉบับเป็นคำาขอฯที่ไม่สมควรได้รับสิทธิบัตร และร้อยละ 74 ของสิทธิบัตรยาที่อนุมัติ

ไปในช่วงนั้นก็เป็นสิทธิบัตรที่ไม่สมควรได้รับการคุ้มครอง (evergreening patent) ตามแนวทางการพิจารณา

สิทธิบัตรยาขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ54  ถ้าเรานำามาตรฐานการพิจารณาสิทธิบัตรยาขององค์กรสากล

เหล่านั้นมาปรับใช้ในการพิจารณาคำาขอรับสิทธิบัตร ประเทศไทยจะประหยัดงบประมาณด้านยาได้ถึงเกือบ 

8,500 ล้านบาทในกลุ่มยา 59 รายการ ที่ใช้รักษาโรคเอดส์ มะเร็งและโรคกระดูกพรุนในช่วงปี พ.ศ. 2539 ถึง 

257155 เพราะยาเหล่านั้นจะไม่ได้รับสิทธิบัตรและเปิดโอกาสให้มียาชื่อสามัญในราคาที่ถูกกว่าเข้ามาในระบบ

การรักษาพยาบาลได้
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ก�รให้สิทธิโดยสมัครใจก็ยังมีก�รผูกข�ด

 ปีพ.ศ.2558 กรณียารักษาไวรัสตับอักเสบซีที่มีชื่อสามัญทางยาว่า “โซฟอสบูเวียร์” (Sofosbuvir) ได้

กลายเป็นข่าวเกรียวกราวทั่วโลก และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างถึงความสมเหตุสมผลของราคายา ที่บริษัท

ยากิลิแอดตั้งไว้แพงถึงเม็ดละ 1,000 เหรียญสหรัฐ เทียบเท่ากับราคาโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังหนึ่งเครื่องในไทย  

ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะต้องกินวันละหนึ่งเม็ดติดต่อกันเป็นเวลา 12 สัปดาห์  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 84,000 เหรียญฯ  

 เหตุที่ทำาให้บริษัทกิลิแอดขายยาโซฟอสบูเวียร์ภายใต้ชื่อการค้าว่า “โซลวาดิ” (Solvadi) ในราคาแพง

ลิบลิ่วได้ คือ การไล่จดสิทธิบัตรในประเทศต่างๆ ไว้เพื่อผูกขาดขายได้เพียงเจ้าเดียว  

 ภาคประชาสังคมทั่วโลกวิจารณ์การกระทำาของบริษัทกิลิแอดอย่างหนักหน่วง จนบริษัทต้องหาทางลด

แรงกดดัน โดยนำามาตรการการให้สิทธิ์โดยสมัครใจ (Voluntary Licensing) มาใช้  ถ้ามองผิวเผิน มาตรการนี้

ดูเหมือนจะดี แต่เนื้อแท้กลับแฝงบางอย่างไว้ ซึ่งสุดท้ายแล้ว เป็นการกระทำาเพื่อการสร้างภาพพจน์มากกว่าการ

แก้ไขการเข้าถึงยาให้ทั่วถึง

 มาตรการการให้สิทธิ์โดยสมัครใจในยาโซฟอสบูเวียร์คือ การทำาสัญญากันระหว่างบริษัทกิลิแอดกับ

บริษัทยาชื่อสามัญเจ้าใหญ่ในอินเดีย 11 แห่งเป็นรายบริษัท โดยอนุญาตให้บริษัทยาเหล่านั้นผลิตยาและขายยา

โซฟอสบูเวียร์ที่เป็นยาชื่อสามัญได้ ในบริษัททั้ง 11 แห่ง มี 2 บริษัทที่ได้รับสิทธิ์ในการผลิตและขาย  ส่วนที่เหลือ

อีก 9 บริษัทจะซื้อจาก 2 บริษัทนั้นมาบรรจุและขายภายใต้ชื่อยี่ห้อของตนเองในราคาที่แตกต่างกัน โดยมีราคา

ติดที่ฉลากตั้งแต่ 299 – 306 เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งขวด (28 เม็ด) และมีราคาซื้อขายจริงในตอนเหนือของอินเดีย

ตั้งแต่ 108 – 305 เหรียญสหรัฐ56

 กิลิแอดกำาหนดให้ประเทศท่ีมีสิทธ์ิซ้ือยาจากบริษัทยาอินเดียท้ัง 11 บริษัทได้ในราคาถูกมีเพียง 101 ประเทศ

เท่านั้น57 ส่วนใหญ่เป็นประเทศรายได้น้อย ประเทศรายได้ปานกลางเกือบ 50 ประเทศที่มีจำานวนผู้ติดเชื้อไวรัส

ตับอักเสบซีรวมกันมากถึง 50 ล้านคนไม่ได้อยู่ในรายชื่อ 101 ประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่องค์การ

อนามัยโลกคาดการณ์ว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีประมาณ 1.2 ล้านคน

 การให้โดยสมัครใจนี้ เกิดขึ้นกับยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรสำารองหลายชนิดที่มีสิทธิบัตร เช่น ยาอาทา

ซานาเวียร์ (Atazanavir) ยาดารุนาเวียร์ (Darunavir) ยาทีโนโฟเวียร์ (Tenofovir) ยาราลเทคกราเวียร์ 

(Raltegravir) และยาโดลูเทคกราเวียร์ (Dolutegravir) ภายใต้โครงการคนกลางสากลที่ชื่อว่า Medicines 

Patent Pool ซึ่งมีการจำากัดประเทศที่จะขอใช้ประโยชน์จากมาตรการนี้เช่นกัน 

56 ราคาเมื่อ ม.ค. 2559 http://hepcasia.com/generic-daas-pricing/ 
57 http://www.gilead.com/~/media/Files/pdfs/other/HCVGenericAgreementFactSheet.pdf
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58 http://www.who.int/hepatitis/publications/hep-c-access-report/en/
59 http://www.who.int/hepatitis/publications/hepatitis-c-guidelines-2016/en/ 
60 http://investors.gilead.com/phoenix.zhtml?c=69964&p=irol-newsArticle&ID=1632335
61 http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/01/06/cid.ciu012.abstract
62 http://www.thepharmaletter.com/article/india-issues-compulsory-license-for-bayer-cancer-drug-nexavar

ก�รคัดค้�นคำ�ขอรับสิทธิบัตรในต่�งประเทศ 

 องค์การอนามัยโลกระบุว่า ท่ัวโลกมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญหนึ่ง

ของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ อยู่ประมาณ 80 ล้านคน และมีอัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรคตับที่มีสาเหตุจากไวรัสตับ

อักเสบซีสูงถึง 700,000 คนในแต่ละปี58  กว่าที่ผู้ป่วยรายหนึ่งจะรู้ว่ามีเชื้อไวรัสฯอยู่ในตัว ก็ต่อเมื่อเริ่มมีอาการ

ของโรคตับแข็ง ซึ่งใช้เวลานานเป็นสิบๆปีหลังได้รับเชื้อ หรือบังเอิญตรวจเลือดพบ

 เพกิเลท อินเตอร์เฟอรอน (Pegylated Interferon) เป็นยาที่รักษาโรคนี้มาก่อน แต่ยานี้มีผลข้างเคียง

รุนแรง ใช้เวลาการรักษาต่อเนื่องนาน 24 - 48 เดือน และประสิทธิภาพการรักษาตำ่ากว่ายารุ่นใหม่  เช่น 

โซฟอสบูเวียร์ ที่ใช้เวลารักษาเพียง 12 - 24 สัปดาห์ และที่สำาคัญ มีประสิทธิภาพการรักษาให้หายขาดได้สูงถึง

กว่าร้อยละ 90 

 เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2016 องค์การอนามัยโลกแก้ไขแนวทางการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี และ

แนะนำาให้ใช้ยาในกลุ่ม Direct Acting Anti-retroviral (DAA) ซึ่งรวมถึงยาโซฟอสบูเวียร์59 สมาคมโรคตับ

ในประเทศไทยได้ปรับแนวทางการรักษาฯของประเทศให้สอดคล้องตามองค์การอนามัยโลก แต่ด้วยสิทธิบัตร

ผูกขาดทำาให้ราคายาแพงลิบลิ่ว จึงมีน้อยคนนักที่จะได้รับการรักษาด้วยยานี้ (แม้แต่ในประเทศที่รำ่ารวยก็ตาม)  

ในประเทศไทย ยานี้ยังไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติและยังไม่เป็นสิทธิประโยชน์ของระบบบัตรทองและระบบ

ประกันสังคม

 ผู้ป่วยและญาติ องค์การพัฒนาสังคมด้านสุขภาพ และนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที ่เป็น

นักเคลื่อนไหวทางสังคม จึงตั้งข้อสงสัยว่าทำาไมยาตัวหนึ่งถึงแพงได้มากขนาดนั้น  กระบวนการขุดหาข้อเท็จจริง

จึงเกิดขึ้น และพบว่ายาโซฟอสบูเวียร์ไม่ได้เป็นยาที่บริษัทกิลิแอดคิดค้นขึ้นเอง แต่บริษัทได้มาครอบครองโดย

การซื้อกิจการของบริษัทเภสัชกรรมขนาดเล็กที่ชื่อ Pharmasset Inc.60 

 ถึงแม้ว่าข้อมูลต้นทุนการผลิตยาโซฟอสบูเวียร์ของกิลิแอดถูกปิดเป็นความลับมาตลอด แต่มีผู้ที่พยายาม

สืบเสาะหาความจริงของความลับนั้น ดร.แอนดรูว์ ฮิลล์ (Andrew Hill) จากมหาวิทยาลัยแห่งลิเวอร์พูลได้

ทำางานวิจัยจนได้ข้อมูลว่า ต้นทุนการผลิตน่าจะอยู่ที่เม็ดละ 0.80 – 1.61 เหรียญสหรัฐ61 (ในขณะที่ราคาขายใน

สหรัฐฯสูงถึงเม็ดละ 1,000 เหรียญฯ) 

 อินเดียถูกขนานนามว่า “ร้านขายยาแห่งโลกกำาลังพัฒนา” บริษัทยาชื่อสามัญในอินเดียถือว่าเป็นคู่แข่ง

สำาคัญที่กิลิแอดต้องกังวล เพราะไม่เพียงแต่มีศักยภาพในการผลิตยาโซฟอสบูเวียร์ที่มีคุณภาพและราคาถูกแล้ว 

แต่ยังกล้าท้าทายบรรษัทยาต่างชาติยักษ์ใหญ่ โดยยื่นคำาคัดค้านคำาขอรับสิทธิบัตรในยาหลายชนิดต่อสำานัก

สิทธิบัตร และถึงขนาดยื่นขอใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing) จนเป็นผล

สำาเร็จในกรณียารักษามะเร็งที่ตับและไตที่มีชื่อการค้าว่า “เนซาวาร์” (Nexavar) ของบริษัทไบเออร์ (Bayer)62 

มาแล้ว

 ในกรณียาโซฟอสบูเวียร์ บริษัทยาเล็กๆในอินเดียที่มีชื่อว่าแน็ทโก้ (Natco Pharmaceuticals) ซึ่งเป็น

บริษัทเดียวกับที่ยื่นขอใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรกับยามะเร็ง ได้ยื่นคำาคัดค้านคำาขอรับสิทธิบัตรยา
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โซฟอสบูเวียร์ของกิลิแอด  ภาคประชาสังคมในอินเดีย อย่าง Lawyer Collective และเครือข่ายผู้ติดเช้ือเอชไวอีฯ

ในประเทศอินเดียต่างก็ได้ยื่นคำาคัดค้านคำาขอฯนี้ด้วย โดยมีองค์กรภาคประชาสังคมที่เชี่ยวชาญในเรื่องสิทธิบัตร

และการเข้าถึงยาอย่างองค์กรหมอไร้พรมแดนและ Initiative for Medicines, Access & Knowledge (I-MAK) 

ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและวิชาการ  รวมคำาคัดค้านคำาขอฯเกี่ยวกับยาโซฟอสบูเวียร์ในอินเดีย 7 ฉบับ

 แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าบริษัทแน็ทโก้เปลี่ยนใจถอนคำาคัดค้าน63 เมื่อได้เซ็นสัญญากับกิลิแอดที่เป็นการ

ให้สิทธิโดยสมัครใจต่อสิทธิบัตรยานี้ (แน็ทโก้เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดบริษัทที่เซ็นสัญญากับกิลิแอด)

 เหตุผลที่ใช้คัดค้านคำาขอรับสิทธิบัตรยาโซฟอสบูเวียร์ในอินเดีย ก็คือ การขาดคุณสมบัติในเรื่อง 

“ความใหม่” และ “ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น” ประเทศที่ยื่นคำาคัดค้านได้เป็นผลสำาเร็จแล้วคืออียิปต์และจีน  

ประเทศอื่นๆที่ได้ยื ่นคำาคัดค้านแล้วแต่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา คือ อินเดีย บราซิล ยูเครน รัสเซีย 

โมร็อคโค อาร์เจนตินา อินเดีย สหภาพยุโรป และไทย

 ในอียิปต์ หลังจากรัฐบาลปฏิเสธคำาขอรับสิทธิบัตร บริษัทกิลิแอดได้ขอเจรจาและยอมลดราคาลงจนเหลือ

เพียงรายละ 900 เหรียญสหรัฐฯ ต่อการรักษา 12 สัปดาห์

ก�รคัดค้�นคำ�ขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย

 เชื่อหรือไม่ว่า ยาโซฟอสบูเวียร์ชนิดเดียวมีคำาขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นโดยบริษัทเดียวในประเทศไทยมากถึง 

13 ฉบับ และรวมกันจะผูกขาดได้ยาวนานถึง 30 ปี

 คำาขอรับสิทธิบัตรยาโซฟอสบูเวียร์ฉบับแรกยื่นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 และยื่นคำาขอฯฉบับต่อๆมา

โดยเว้นระยะเวลาห่างกัน 1-3 ปี  คำาขอฯ ฉบับที่ 13 ยื่นเมื่อ 13 มีนาคม 2557  ทั้งนี้ ตาม พรบ. สิทธิบัตรของ

ไทย การคุ้มครองการผูกขาดมีผลตั้งแต่วันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรและกินระยะเวลาไป 20 ปี  ดังนั้น ในระหว่างรอ

การพิจารณา จะไม่มีบริษัทยาอื่นกล้าผลิตหรือนำาเข้ายาชื่อสามัญของยาชนิดเดียวกันเข้ามาขายแข่ง เพราะเสี่ยง

ถูกฟ้องเรียกร้องฐานละเมิดสิทธิบัตร

 ถ้าคำาขอฯ ทั้ง 13 ฉบับ64ท่ีย่ืนในไทยได้รับสิทธิบัตร จากการคำานวณจะพบว่า ระยะเวลาเวลาการผูกขาด

จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2547 ตามคำาขอฯ ฉบับแรก ไปจนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2577 ตามคำาขอฯ ฉบับที่ 

13 บวกการคุ้มครอง 20 ปี  สิริรวมแล้ว ยาโซฟอสบูเวียร์จะมีอายุสิทธิบัตรรวมในไทยได้เกือบ 30 ปี

 ในขณะที่ในประเทศต่างๆ มีคำาขอฯในยาโซฟอสบูเวียร์โดยบริษัทกิลิแอดที่ไม่ซำ้ากันในข้อถือสิทธิ์ถึง 21 

ฉบับ65 และยังไม่แน่ว่าบริษัทจะยื่นคำาขอฯเพิ่มเติมในไทยหรือไม่

 การที่จะได้ข้อมูลจำานวนคำาขอฯเหล่านี้มาไม่ใช่เรื่องง่าย และมีอุปสรรคมากมายในการเข้าถึงข้อมูลของ

รัฐ และบางครั้งข้อมูลที่ได้มาก็ไม่ถูกต้องอีก

63 http://www.business-standard.com/article/companies/ipa-natco-withdraw-opposition-to-gilead-s-drug-115091300385_1.html 
64 ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่คำาขอฯ ทั้ง 12 ฉบับที่ยังติดตาม: 0401001521, 0801001634, 0901002583, 

1001000775, 0901005810, 0901005809, 0901005811, 1201005189, 1201005229, 1401001362, 1101001472 และ 1301000284 (คำา

ขอฯ เลขที่ 801005292 ละทิ้งคำาขอฯ)
65 http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22487en/s22487en.pdf
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 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ต้องทำางานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการสืบค้นคำาขอรับสิทธิบัตร เพราะบุคคลทั่วไป

ไมส่ามารถอ่านและทำาความเข้าใจรายละเอียดในคำาขอรับสิทธิบัตรยาเพื่อชี้ชัดว่าเป็นยาชนิดใดไดโ้ดยงา่ย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และองค์กรภาคี

อื่นๆ ได้ชุมนุมที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงฯแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการรักษาไวรัสตับอักเสบ

ซีด้วยยาในกลุ่ม DAA ซึ่งรวมถึงยาโซฟอสบูเวียร์ และแถลงข่าวเปิดเผยข้อมูลต่อผู้สื่อข่าวว่า ในประเทศไทยมี

จำานวนคำาขอฯเก่ียวกับยาโซฟอสบูเวียร์ในขณะน้ัน 13 ฉบับ และหน่ึงใน 13 คำาขอฯน้ัน ผู้ยื่นได้ละทิ้งคำาขอฯไป จึง

มีคำาขอฯที่ต้องติดตามและดำาเนินการคัดค้าน 12 ฉบับ และได้ประกาศโฆษณาแล้ว 6 ฉบับ 

 การรวบรวมข้อมูลจำานวนและเลขที่คำาขอฯ ถือว่ายากแล้ว แต่การเตรียมคำาค้ดค้านคำาขอฯให้ทัน

ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณาตาม พรบ. สิทธิบัตร เป็นเรื่องท้าทายยิ่งกว่า เพราะสถานะการพิจารณา

คำาขอฯบนฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามเวลาที่สมควร

 การประกาศโฆษณากระทำาผ่านการออกเป็นแผ่นข้อมูลซีดีเป็นครั้งๆ  ผู้ติดตามต้องเฝ้าติดตามที่กรมฯ 

ว่าแผ่นข้อมูลซีดีจะออกเมื่อไร จากประสบการณ์ที่ผ่านมา กว่าที่จะได้รับแผ่นซีดี ต้องเสียเวลาไปร่วม 1 เดือน

เพ่ือรอแผ่นซีดี และต้องเสียเวลาอีกเป็นสัปดาห์กับการขอคัดลอกสำาเนาและเซ็นรับรองเอกสารโดยเจ้าหน้าที่

ของกรมฯ  ดังนั้น จากระยะเวลา 90 วันตามกฎหมาย เราจึงเหลือเวลาไม่ถึง 2 เดือนในการศึกษาคำาขอฯ จำานวน

หลายร้อยหน้า และเตรียมเอกสารคำาคัดค้านฯ ซ่ึงเรียกได้ว่าแทบจะไม่ทันเวลา แม้ว่าผู้คัดค้านจะมีเวลาอีก 30 วัน

เพื่อยื่นข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากวันที่ที่ยื่นคำาคัดค้านฯก็ตาม

 นอกจากยาโซฟอสบูเวียร์ที่ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีแล้ว เราติดตามคำาขอฯเกี่ยวกับยาต้านไวรัส

เอชไอวีสูตรสำารองอื่นๆด้วย และทำาให้พบว่าข้อมูลบนฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบันเช่น

เดียวกัน

 ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯและเครือข่ายภาคีได้ยื ่นคำาคัดค้านคำาขอฯยาโซฟอสบูเวียร์

ได้ทันเวลา 2 ฉบับ และยื่นข้อมูลประกอบการพิจารณาในกรณีที่ยื่นคำาคัดค้านไม่ทันอีก 1 ฉบับ จากทั้งหมดที่

ประกาศโฆษณาแล้ว 6 ฉบับ  นอกจากน้ี ยังได้ย่ืนคำาคัดค้านคำาขอฯของยาต้านไวรัสเอชไอวี (ยาราลเทคกราเวียร์) 

ได้ทันเวลา 1 ฉบับ  คำาคัดค้านฯทั้งหมดยังอยู่ในการพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ กฎหมายไม่ได้

ระบุไว้ว่าการพิจารณาคำาคัดค้านจะใช้เวลานานเท่าไร

3 กฎหม�ยกับ 1 คู่มือของไทยที่หวังจะให้ควบคุมร�ค�ย�

 ผลพวงจากการถูกกดดันให้แก้ไขพรบ.สิทธิบัตรในอดีตที่ผ่านมา 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2535 และ 2542 ที่

คำานึงถึงผลประโยชน์ทางการค้ามากกว่าการสาธารณสุข มีส่วนทำาให้จำานวนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ซึ่งรวมถึง

ยา พุ่งสูงขึ้น 2-3 เท่าตัว จากก่อนการแก้ไขกฎหมายครั้งแรกที่มีจำานวนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์มากที่สุดอยู่ที่เพียง

ประมาณ 2,000 ฉบับต่อปี66   

 นอกจากน้ี ยังทำาให้การแข่งขันของยาท่ีผลิตภายในประเทศลดลง ประเทศต้องพ่ึงพายานำาเข้ามากขึ้น ซึ่ง

รวมถึงยาที่มีสิทธิบัตร จากข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าในปี 2544 มูลค่าการนำาเข้ายา

66 http://ihppthaigov.net/ith/docs/ss3/ITHC3-1_impact1_DrChutima.pdf
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แผนปัจจุบันอยู่ท่ี 19,968 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46  ส่วนมูลค่าการผลิตยาในประเทศอยู่ท่ี 23,088 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 59  ขณะท่ีในปี 2548 มูลค่าการนำาเข้ายาแผนปัจจุบันสูงขึ้นถึง 38,293 ล้านบาท หรือร้อยละ 56 

แต่มูลค่าการผลิตยาในประเทศอยู่ที่ 29,088 ล้านบาท หรือร้อยละ 43  

 ดังนั้น ผู้ท่ีได้ประโยชน์จากการแก้ไขพรบ.สิทธิบัตรคืออุตสาหกรรมยาข้ามชาติ ไม่ใช่ผู้ผลิตยาในประเทศ 

และประชาชนไทยต้องมีอุปสรรคเรื่องการเข้าถึงยา

 ความพยายามที่จะแก้ไขพรบ.สิทธิบัตรเกิดขึ้นอีกคร้ังท่ามกลางกระแสการเจรจาความตกลงเขตการ

ค้าเสรี TPP และเป็นช่วงที่ประเทศอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหาร โชคดีที่ข้อมูลรั่วไหลออกมาทำาให้

ภาคประชาสังคมรู้ว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญากำาลังเตรียมเสนอแก้ไขพรบ.สิทธิบัตร โดยต้องการที่จะยกเลิก

มาตรการคัดค้านก่อนได้รับสิทธิบัตร (Pre-grant Opposition) และเพิ่มเนื้อหาอนุญาตให้จัดจ้างองค์กรหรือ

บุคคลภายนอกทำาหน้าที่ตรวจสอบคำาขอรับสิทธิบัตรแทนหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบได้  

 ภาคประชาสังคมต้องกดดันจนได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขพรบ.

สิทธิบัตรที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 องค์กรพัฒนาเอกชนส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม 3 คน ที่เหลือ

ชุมนุมกันอยู่ท่ีหน้าตึกท่ีประชุม เพื่อคัดค้านการยกเลิกมาตรการคัดค้านก่อนได้รับสิทธิบัตรและการให้องค์กร

หรือบุคคลภายนอกตรวจสอบคำาขอฯแทน  ภาคประชาสังคมมีข้อเสนอว่า การแก้ไขพรบ.สิทธิบัตรต้องมีความ

สมดุลกันระหว่างการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ประดิษฐ์คิดค้นกับประโยชน์ของสาธารณะให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น 

การขยายระยะเวลาการคัดค้านคำาขอฯจาก 90 วันไปเป็นจนถึงวันที่ประกาศสิทธิบัตร การลดระยะเวลาการยื่น

ตรวจสอบขั้นตอนการประดิษฐ์จาก 5 ปีให้เหลือ 1 ปีนับจากวันประกาศโฆษณา การกำาหนดเกณฑ์ “ความใหม่” 

และ “ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น” ที่รัดกุมชัดเจนมากขึ้นเพื่อป้องกันคำาขอฯประเภท evergreening และการ

ขยายสิทธิให้องค์กรอิสระต่างๆสามารถบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรได้ด้วย67

 หลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดประชุมในกลุ่มย่อยต่างๆ 

อีก แต่ยังไม่มีความคืบหน้าหรือข้อสรุปหลังจากนั้น 

 ก่อนหน้านั้น กลุ่มนักวิชาการและนักกิจกรรมทางสังคมได้จัดทำารายงาน “คำาขอรับสิทธิบัตรยาที่จัด

เป็น evergreening ในประเทศไทยและการคาดประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้น”68 ออกมา เมื่อกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาได้รับทราบถึงปัญหาจึงได้ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมา โดยมีภาคส่วนต่างๆเข้าร่วม รวมถึงตัวแทน

บรรษัทยาข้ามชาติและภาคประชาสังคมด้วย มีหน้าที่พัฒนาคู่มือการพิจารณาคำาขอรับสิทธิบัตรยา ใช้เวลา

กว่า 1 ปี (ปี พ.ศ. 2555-2556) ประกาศใช้คู่มือฯฉบับนี้เมื่อเดือนตุลาคม 2557 ทั้งนี้ ยังมีเนื้อหาหลายส่วนที่

คลุมเครือ และต้องอาศัยการตีความและดุลพินิจของเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบคำาขอฯในช่วงกลางปีพ.ศ.2558 

ประเด็นค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแพงเป็นข่าวในหน้าส่ือหลายสำานัก69 กลุ่มผู้ป่วยออกมาเรียกร้อง

ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา ประจวบกับยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเม็ดละสามหมื่นบาทยังอยู่ในความสนใจ  มูลนิธิ

เข้าถึงเอดส์และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยได้หารือกับนักวิชาการว่า ประเทศไทยมีหน่วยงาน

และกฎหมายใดที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่บ้าง และพบว่าเรามีพรบ.ราคาสินค้าและบริการ ภายใต้การกำากับดูแลของ

กรมการค้าภายใน 

67 http://prachatai.com/journal/2016/01/63722 
68 http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/3750?locale-attribute=th
69 http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000062679, http://waymagazine.org/%E0%B8%A3%E0%B8%9E-

%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%

B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1/, http://www.isranews.org/isranews-article/item/38819-isranews_38819.html, 

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/206306 
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70 http://www.tnamcot.com/content/222946

 ในกฎหมายฉบับนี้ ยาถือเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่กรมการค้าภายในต้องดูแลและควมคุมราคา แต่

ตั้งแต่ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้เมื่อพ.ศ.2542 ประเทศไทยไม่เคยมีมาตรการควบคุมหรือกำาหนดราคายาเลย 

มีเพียงให้ระบุราคาไว้ที่บรรจุภัณฑ์เท่านั้น

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตัวแทนมูลนิธิเข้าถึงเอดส์และองค์กรภาคีอีก 7 องค์กรขอเข้าพบรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเรียกร้องให้มีการบังคับใช้พรบ.ราคาสินค้าและบริการอย่างจริงจังกับยา70 แต่

คำาตอบที่ได้จากตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ก็คือ “ยามีจำานวนมากในท้องตลาด ดังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ

จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ช่วยให้ข้อมูลชื่อและชนิดยาที่จำาเป็นต้องดูแลในเรื่องราคา กระทรวง

พาณิชย์ไม่มีศักยภาพพอในเรื่องนี้”

 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ได้มีจดหมายถึงกรมการค้าภายในโดยตรง ถามถึงความคืบหน้า 

แต่ไม่ได้รับคำาตอบ

 อีกกฎหมายหน่ึงท่ีน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราคายาก็คือพรบ.ยา องค์กรพัฒนาภาคเอกชนต่างๆได้ร่วมกัน

จัดทำาร่างพรบ.ยาฉบับภาคประชาชน โดยที่องค์กรพัฒนาเอกชนมีข้อเสนอสำาคัญในร่างพรบ.นี้ว่า ให้มีบทบัญญัติ

ท่ีผู้ขอข้ึนทะเบียนยาต้องแจ้งโครงสร้างราคายาและสถานะสิทธิบัตรยาให้กับสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เพ่ือประกอบการข้ึนทะเบียนยาด้วย 

 จนถึงปัจจุบัน ร่างพรบ.ยาฉบับแก้ไข ยังอยู่ในระหว่างที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยมีร่าง

พรบ.ยาของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหลัก

ข้อเสนอเพ่ือก�รปฏิรูประบบสิทธิบัตรย�

 ที่ผ่านมาภาคประชาสังคมอาจจะประสบความสำาเร็จในการเพิ่มการเข้าถึงยา ตั้งแต่ Didanosine (ddI), 

Lamivudine/Zidovudine (Combivir), Efavirenz, Lopinavir/Ritovavir, Clopidogrel, และ Tenofovir  

แต่ก็ต้องต่อสู้เป็นรายชนิดที่ยากเย็นแสนเข็ญ การต่อสู้อย่างนี้เรื่อยไป ไม่สามารถทำาให้การเข้าถึงยาของประเทศ

มั่นคงและยั่งยืนได้ เราต้องจัดการกับระบบสิทธิบัตรที่เป็นต้นตอของปัญหา จะต้องปฏิรูประบบทรัพย์สินทาง

ปัญญาขนานใหญ่ 

 ภาคประชาสังคมไทยเคยมีข้อเสนอในเรื่องการปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศที่

เกี่ยวข้องกับยา ต่อกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุข มีสาระสำาคัญดังนี้

 1) ทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงยา: องค์กรภาคประชาสังคมไทยเรียกร้องให้กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาและกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นำาข้อแนะนำาของคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงว่าด้วยนวัตกรรมและ

การเข้าถึงเทคโนโลยีด้านสุขภาพแห่งสหประชาชาติในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงยา มาปฏิบัติ

และบังคับใช้ดังนี้

 1.1) รัฐบาลประเทศต่างๆควรมีและบังคับใช้กฎหมายที่ส่งเสริมการนำามาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร 

(compulsory licensing) มาใช้ได้อย่างสะดวกและทันกาล เพื่อปกป้องประโยชน์ของสาธารณะตามความตกลง 

TRIPs และปฏิญญาโดฮาฯ โดยจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ทรงสิทธิ์ตามสมควร ทั้งนี้ ถ้าประเทศใดถูกกดดันเพราะ

การประกาศใช้มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือมาตรการยืดหยุ่นเพ่ือคุ้มครองการสาธารณสุขตามความตกลง 

TRIPs และปฏิญญาโดฮาแล้ว ขอให้มีรายงานถึงองค์การการค้าโลกด้วย
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 1.2) ในการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีรูปแบบต่างๆ รวมถึงความตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองการ

ลงทุน รัฐบาลต้องไม่นำามาตรการที่เป็น TRIPs plus และขัดต่อสิทธิมนุษยชนในเรื่องการเข้าถึงสุขภาพมาเจรจา 

และประเทศต่างๆควรทำาการศึกษาประเมินผลกระทบของความตกลงการค้าระหว่างประเทศต่อสุขภาพและ

สิทธิมนุษยชนอย่างโปร่งใสและมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนจะลงนามในความตกลง

 1.3) ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกควรนำามาตรา 27 ของความตกลง TRIPs มาใช้อย่างเต็ม

ที่ เพื่อทำาให้นิยาม “นวัตกรรม” (innovation) และ “คุณสมบัติที่สมควรได้รับสิทธิบัตร” (patentability) ใน

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศเป็นไปเพ่ือประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศน้ันๆ 

และป้องกันปัญหาการอนุมัติสิทธิบัตรยาที่ไม่สมควรได้ รวมไปถึงการทำาให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจคำาขอรับสิทธิบัตรมี

ศักยภาพเพียงพอในการพิจารณาคำาขอฯ และคำานึงถึงการคุ้มครองประโยชน์ของสาธารณะในการพิจารณาคำาขอฯ 

โดยนำามาตรฐานหลักเกณฑ์การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรที่คำานึงถึงเรื่องสาธารณสุขมาปรับใช้

 1.4) ภาคประชาสังคมไทยไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนระบบการให้สิทธิ์โดยสมัครใจ (Voluntary 

Licensing) ไม่ว่าในรูปแบบการแบ่งปันการใช้สิทธิบัตร (Patent Pool) หรือในรูปแบบใดก็ตาม ที่เลือกปฏิบัติ

ให้สิทธิ์การเข้าถึงยาจำาเป็นกับประชาชนบางกลุ ่มหรือในบางประเทศ ดังปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณี

ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรสำารองหลายชนิดและยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี ท่ีพบว่าประเทศกำาลังพัฒนาซ่ึงมีรายได้

ปานกลางและมีผู้ป่วยจำานวนมากท่ีต้องการยาเหล่านั้นแต่เข้าถึงไม่ถึงเพราะราคาแพง กลับไม่อยู่ในรายช่ือประเทศ

ที่จะได้สิทธิประโยชน์นั้น

 2) การวิจัยและพัฒนายา: ภาคประชาสังคมไทยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยริเริ่มนำากลไกส่งเสริมการวิจัย

และพัฒนายา ท่ีไม่นำาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยให้มีกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯที่มาจาก

สาธารณะและรัฐบาล เช่น การเก็บภาษีจากการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้น 

มาสนับสนุนการวิจัยฯ แต่ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดการผูกขาดตลาดและต้องมีกลไกที่ไม่ทำาให้ยา

มีราคาแพง รวมถึงต้องส่งเสริมการเข้าถึงยาอย่างแท้จริง

 3) ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส: องค์กรภาคประชาสังคมไทยสนับสนุนข้อเสนอแนะในเร่ืองธรรมาภิบาล

และความโปร่งใส ที่เสนอโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ และมีข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 3.1) หน่วยงานของรัฐที่ดูแลและกำากับการใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การค้า ทรัพย์สินทาง

ปัญญา และสิทธิมนุษยชน ควรทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดยมุ่งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ

ต่างๆ ของแต่ละกระทรวง ทบวง กรมไม่ให้ขัดแย้งกัน และคำานึงถึงประโยชน์ของประชาชนในประเทศเป็นหลัก 

เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยาอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ ควรทำาด้วยความโปร่งใสและด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

 3.2) รัฐบาลควรกำาหนดให้บริษัทยาหรือผู้จัดจำาหน่ายยาต้องเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างราคายา ที่แสดงถึง

ต้นทุนการวิจัยฯ การผลิต การตลาด และการจัดส่งกระจายยา ให้แก่หน่วยงานที่กำากับดูแลเรื่องยา (สำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา) ในการขอขึ้นทะเบียนยา ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ภาคประชาสังคมได้เสนอไปแล้วในร่าง 

พรบ.ยา (ฉบับแก้ไข) โดยภาคประชาชน

 3.3) รัฐบาลควรให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิบัตร (กรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำานักสิทธิบัตร) 

พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลคำาขอรับสิทธิบัตรและสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับยา เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก 

ตามเวลาที่เหมาะสม และถูกต้อง รวมถึงการใช้ชื่อสารเคมีและยาที่ขอรับสิทธิบัตรควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

วันที่ยื่นคำาขอฯ และวันหมดอายุสิทธิบัตรที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามและคัดค้านคำาขอรับสิทธิบัตรที่ไม่ควร

ได้รับการคุ้มครองได้ทันเวลา และเพื่อให้อุตสาหกรรมยาภายในประเทศและหน่วยงานด้านสาธารณสุขจะได้มี

ข้อมูลเพื่อเตรียมจัดหาหรือผลิตยาชื่อสามัญ เมื่อสิทธิบัตรหมดอายุลงได้ทันท่วงที
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สถานการณ์การบริโภคและค่าใช้จ่าย
ด้านยาแผนไทย

3.2

3. สถานการณ์ด้านการบริโภค

ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทย 
พ.ศ. 2538-2556

3.1
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ค่�ใช้จ่�ยด้�นย�ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2538-2556
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***สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�

71 Thailand - Health expenditure สืบค้นจาก http://www.indexmundi.com/facts/thailand/health-expenditure  เมื่อ 29 พ.ย. 2559.
72 เครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาคของไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สืบค้นจาก  http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=409  

เมื่อ 29 พ.ย. 2559.
73 ข้อมูลเชิงสถิติมูลค่าการผลิตและนำาเข้า สำานักยา สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สืบค้นจาก  http://drug.fda.moph.go.th/zone_

search/sea001.asp เมื่อ 29 พย. 2559

3.1

 ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 140,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 

(มูลค่าที่ราคาของผู้ผลิต) หรือเป็นสัดส่วนประมาณ 24% ของการใช้จ่ายสุขภาพโดยเฉลี่ย และค่าใช้จ่าย

ด้านยาที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดส่วนการผลิตยาในประเทศมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับ

การนำาเข้า สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงด้านยาที่มีแนวโน้มลดลงในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย71 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่องในช่วงสองทศวรรษที่ผ่าน

มา ช่วงปีพ.ศ.2538-2549 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวมมีมูลค่าตำ่ากว่าร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศ72 ช่วงปีพ.ศ.2550-2554 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 5 และสูงขึ้นต่อเนื่องจน

มากกว่าร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในช่วงปีพ.ศ.2555-2556 ค่าใช้จ่ายด้านยา73นับเป็น

ส่วนสำาคัญของค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยรวมของประเทศไทย ในปีพ.ศ.2556 พบว่า โดยเฉลี่ยทุกๆ 

4 บาทของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจะมีค่ายา 1 บาท ทั้งนี้ได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปีพ.ศ.2538 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านยา

เพียงประมาณ 0.50 บาทจากทุกๆ 4 บาท ค่าใช้จ่ายด้านยาที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ น่าจะเป็นผลจากราคายาที่เพิ่มสูงขึ้น

ร่วมกับปริมาณการบริโภคท่ีเพ่ิมสูงข้ึน องค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559
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74 สูตรคำานวณ: ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านยาเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภาพในประเทศ = (มูลค่ายานำาเข้า+มูลค่ายาที่ผลิต)/มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาพ

ในประเทศ; ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านยาเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ = (100 x ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านยาเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภาพในประเทศ)/

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภาพในประเทศ 
75 WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Available at http://www.whocc.no/ Accessed date 29/11/2016
76 ข้อมูลจากสถิติสาธารณสุข พ.ศ.2558 ระบุว่าสาเหตุการตายจากมะเร็งเพิ่มขึ้นจาก 94.8 ในปี พ.ศ.2554 เป็น 112.8 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ.

2558. สืบค้นจาก http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/health_statistic2558.pdf เมื่อวันที่ 25 พย. 2559 
77 ข้อมูลจากสถิติสาธารณสุข พ.ศ.2558 ระบุว่าสาเหตุการตายจากเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก 11.9 ในปี พ.ศ.2554 เป็น 19.4 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ.

2558. สืบค้นจาก http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/health_statistic2558.pdf เมื่อวันที่ 25 พย. 2559

ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ระบาดวิทยาของการเกิดโรค การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการโรค รวมทั้งระบบ

การเบิกจ่ายตรงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ภาพที่ 1) 

ภาพท่ี 1 ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและยา74 เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศปีพ.ศ.2538-2556

 ผลการวิเคราะห์รูปแบบค่าใช้จ่ายด้านยา จำาแนกตามการจัดกลุ่มทางเภสัชวิทยา โดยใช้ระบบของ 

The Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system and the Defined Daily Dose 

(DDD)75 ร่วมกับข้อมูลทางระบาดวิทยา (ภาพที่ 2) พบว่า กลุ่มยา General Anti-infective Systemic ยังคง

เป็นกลุ่มที่มีมูลค่าการบริโภค (ณ ราคาผู้ผลิต) ที่สูงสุดในแต่ละปี โดยมีมูลค่าสูงถึง 22,489 ล้านบาท ในปี พ.ศ.

2556 หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของมูลค่าการบริโภครวม (ภาพที่ 3) อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่ามีแนวโน้มลดลงใน

ช่วง พ.ศ.2554-2556 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากโครงการ Antibiotic Smart Use ซึ่งเริ่มรณรงค์ให้มีการ

ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในผู้ป่วยระบบทางหายใจส่วนบน และผู้ป่วยท้องร่วง ตั้งแต่ปี 2550-2554  

ส่วนค่าใช้จ่ายด้านยาที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มยาอื่นๆ น่าจะเป็นผลจากการใช้ยาที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ยามีราคาแพง 

เป็นยาทีใ่ช้ในโรคเร้ือรัง และยาท่ีใช้โดยมีอุบัติการณ์ของโรคท่ีเพ่ิมข้ึนตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น กลุ่มยา Alimentary 

Tract and Metabolism รวมถึงยาเบาหวาน76; กลุ่มยา Central Nervous System; กลุ่มยา Blood and Blood 

Forming Organs ซ่ึงเป็นยาท่ีใช้ในกรณีเกิดภาวะผิดปกติท่ีเก่ียวกับการแข็งตัวของเลือดและนำาไปสู่การเกิดล่ิมเลือด

อุดตัน; กลุ่มยา Cardiovascular System; และกลุ่มยา Antineoplastics ซ่ึงเป็นยาท่ีมีราคาสูงเม่ือเทียบกับกลุ่ม

อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายด้านยาท่ีเพ่ิมข้ึนในกลุ่มน้ีสอดคล้องกับสาเหตุการตายจากมะเร็งที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน77 (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 2 ค่าใช้จ่ายด้านยาภายในประเทศ แบ่งตามระบบ ATC ปี พ.ศ. 2539-2556 (real value)78

ภาพที่ 3  แนวโน้มร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านยา 6 กลุ่มยาที่มีมูลค่าสูงสุด แบ่งตามระบบ ATC 

ปี พ.ศ. 2539-2556

78 สูตรคำานวณมูลค่าแท้จริง (Real value) เช่น มูลค่าที่แท้จริงของค่าใช้จ่ายด้านยาในปี 2538 ณ ปี 2556, Real Value of drug expenditure 

2538 in year 2556 = ค่าใช้จ่ายด้านยาปี 2538 (Nominal value2538) x (CPI2556 / CPI2538), CPI คือ Customer Price Index สืบค้นข้อมูล

จาก เครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาคของไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย  http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=409  เมื่อ 29 

พ.ย. 2559.
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 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านยา ณ ราคาผู้บริโภคต่อหัวประชากร ในหน่วยดอลลาร์สหรัฐ พีพีพี 

(USDPPP)79 ในปี 2553 หรือใกล้เคียง ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านยาต่อรายของประเทศ

ญี่ปุ่นมีค่าสูงที่สุด คือ 660 USD PPP ในขณะที่เมียนมาร์ มีค่าใช้จ่ายด้านยาต่อรายตำ่าที่สุด คือ 9 USD PPP  

สำาหรับค่าใช้จ่ายด้านยาต่อรายของประเทศไทยในปี 2552 อยู่ที่ระดับ 171 USD PPP80 ซึ่งใกล้เคียงกับจีน คือ 

162 USD PPP (ภาพที่ 4)

79 PPP  ที่ย่อมาจาก purchasing power parity  หรือที่คณะกรรมการจัดทำาพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์แห่งราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศัพท์ไว้ว่า 

ภาวะเสมอภาคของอำานาจซื้อหมายถึง วิธีการในการประมาณค่าอัตราแลกเปลี่ยนสมดุลหรืออัตราแลกเปลี่ยนเสมอภาคระหว่างเงินตรา 2 สกุล เช่น 

ถ้าอำานาจซื้อของเงินตราสกุลหนึ่งเป็น 2 เท่าของเงินตราอีกสกุลหนึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนสมดุลระหว่างเงินตราสกุลแรกกับเงินตราสกุลหลังจะเท่ากับ 1 

: 2 ซึ่งหมายความว่า เงินตราสกุลแรก 1 หน่วย มีค่าเท่ากับเงินตราสกุลหลัง 2 หน่วย  สืบค้นจาก http://www.royin.go.th/ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2559   
80 สูตรคำานวณ ค่าใช้จ่ายด้านยาต่อรายของประเทศไทย (2552) = (ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยปี พ.ศ. 2552, บาท / PPP-conversion factor 

of Thailand 2552) / จำานวนประชากรของประเทศไทย ณ ปี 2552; PPP-conversion factor of Thailand 2552 = 17.17 สืบค้นจาก  Phar-

maceutical expenditure per capita 2010 (or nearest year), USD PPP, and average annual growth rate in real pharmaceutical 

spending per capita, 2000-10, in Health at a Glance: Asia/Pacific 2014, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/health_glance_ap-2014-

graph102-en เมื่อ 25 พ.ย. 2559

ภาพที่ 4 ค่าใช้จ่ายด้านยา ณ ราคาผู้บริโภคต่อหัวประชากร (USD PPP) ปี พ.ศ. 2553 

(หรือใกล้เคียง) ของประเทศต่างๆ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
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 เมื่อพิจารณาศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศ จะเห็นว่า มีปัจจัยหลายประการที่

ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่ออุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศ ผลกระทบที่สำาคัญประการหนึ่งคือ 

การแก้ไขพรบ.สิทธิบัตรยาในปีพ.ศ.2535 โดยกำาหนดให้มีสิทธิบัตรเฉพาะผลิตภัณฑ์ ประกอบกับการกำาหนด

ให้มี SMP (Safety Monitoring Program) 

 ในปีพ.ศ.2537 องค์การการค้าโลกบรรลุข้อตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ซ่ึงเป็นข้อตกลงที่กำาหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรยา และในปีพ.ศ.2543 ข้อตกลงทริปส์มีผลบังคับใช้สำาหรับประเทศ

กำาลังพัฒนา 

 นอกจากนี้ ยังเกิดการย้ายฐานการผลิตของบริษัทยาข้ามชาติจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ ในช่วง

ทศวรรษ 2530-2540 ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้สัดส่วนมูลค่าการผลิตยาในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความพยายามของภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ 

ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ปีพ.ศ.2504 ที่เริ ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จนถึงปัจจุบัน พบว่า 

มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยามาอย่างต่อเนื่อง81  

 ปีพ.ศ.2546 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำาหนดแนวทางการการปฏิบัติท่ีดีในการผลิตยา

เพื่อเป็นระบบประกันคุณภาพการผลิต ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั ้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร 

ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐาน82

 ปีพ.ศ.2549 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ได้สนับสนุนในด้านการลงทุน โดย

เฉพาะการผลิตวัตถุดิบที่เป็นตัวยาและส่วนประกอบของตัวยา โดยให้ได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร 

ยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล และยกเว้นอากรขาเข้าของวัตถุดิบ หรือวัสดุจำาเป็นสำาหรับส่วนท่ีผลิตเพ่ือการส่งออก โดย

ให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยา และผู้ที่ได้รับการส่งเสริมจะต้องได้รับการตรวจ

ประเมิน GMP ตาม แนวทาง PIC/S83 ภายใน 2 ปี นับจากวันเปิดดำาเนินการ84 

 ปีพ.ศ.2551 มีการดำาเนินการตามข้อตกลง ASEAN Harmonized Product on Pharmaceutical

Registration อย่างเต็มรูปแบบ โดยเน้นการให้เกิด Harmonization ของเอกสารและข้อกำาหนดทางเทคนิก

สำาหรับการขึ้นทะเบียนยาในภููมิภาคอาเซียน85 

 อย่างไรก็ตาม นโยบายและมาตรการเหล่าน้ี ยังไม่มากพอท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศไทย

ให้ก้าวไปสู่นวัตกรรมได้ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา (ภาพที่ 5) 

81 อุรุยา วีสกุล, จามรี วรรณไกรโรจน์, ปริญญา เปาทอง และคณะ (2553) โครงการจัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยา สถาบันวิจัยและ

ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานฉบับสมบูรณ์. 

82 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบกฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546 สืบค้นจาก http://

drug.fda.moph.go.th/zone_gmp/gmp_regulation.asp  เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2559

83 รายละเอียดตาม คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2554 สามารถดาวน์โหลดได้จาก  http://drug.fda.moph.go.th/

zone_law/files/Manual_GMP_PIC_S_2554.pdf

84 อุรุยา วีสกุล, จามรี วรรณไกรโรจน์, ปริญญา เปาทอง และคณะ (2553) โครงการจัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยา สถาบันวิจัยและ

ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานฉบับสมบูรณ์. 

85 ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการนำาข้อตกลง ASEAN Harmonized Product on Pharmaceutical

Registration สู่การปฏิบติเต็มรูปแบบ สืบค้นจาก http://drug.fda.moph.go.th/zone_asean/files เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2559  
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ภาพที่ 5 มูลค่าการผลิตและนำาเข้ายาจากต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2532-2556 (Real value)

บทสรุป

 ยามีบทบาทสำาคัญในการจัดการโรค โดยเฉพาะโรคเรื ้อรังที ่สังคมไทยกำาลังเผชิญอยู่ และจะทวี

ความสำาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และในบางกรณี ยาทำาหน้าที่ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อน และลดค่าใช้จ่ายด้าน

การดูแลสุขภาพ

 การเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านยาในประเทศไทย ไม่สัมพันธ์กับขนาดของอุตสาหกรรมการผลิตยา

ในประเทศ รัฐบาลจึงควรให้ความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย พัฒนาและการผลิต เพื่อเพิ่ม

ความมั่นคงด้านยาของประเทศ รวมทั้งใช้มาตรการต่างๆเพื่อการเข้าถึงยา พร้อมทั้งควบคุมราคายาให้มี

ความเหมาะสมกับข้อจำากัดด้านงบประมาณ โดยเฉพาะกลุ่มยาที่ติดสิทธิบัตร 
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สถ�นก�รณ์ก�รบริโภคและค่�ใช้จ่�ย
ด้�นย�แผนไทย

จิร�พร ลิ้มป�น�นนท์
นักวิช�ก�รอิสระ

3.2

 ด้วยข้อจำากัดของการได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สถานการณ์การบริโภคยาแผนไทยในบทนี้ จะนำาเสนอ

เฉพาะในระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ ส่วนการผลิตและนำาเข้านั้น เนื่องจากอย.มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็น

ระบบ ดังนั้นจึงสามารถนำาเสนอข้อมูลในภาพรวมของประเทศได้

ก�รบริโภคย�แผนไทยผ่�นระบบหลักประกันสุขภ�พ

 เพ่ือให้การบริโภคสมุนไพรหรือยาแผนไทยของประชาชนเป็นไปอย่างสมเหตุผล มีประสิทธิผลและ

มีความปลอดภัย ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของไทยจึงได้อาศัยบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นแหล่งอ้างอิง

เชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์

ร�ยก�รย�จ�กสมุนไพรในบัญชีย�หลักแห่งช�ติ

 ประชาชนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสุขภาพของรัฐ

ระบบใดระบบหนึ่งใน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

และระบบประกันสังคม ซึ่งทั้งสามระบบได้ให้บริการสุขภาพการแพทย์แผนไทย ทั้งผ่านระบบการแพทย์

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559
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ตารางที่ 1 รายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2555

  จำานวนรายการ

  ยาแผนไทย/ดั้งเดิม ยาพัฒนาจากสมุนไพร รวม  %เพิ่ม

  2542  8   0   8  0

  2549  8   4   12  50

  2554  50   21   71  491.7

  2556  50   24   74  4.2

*พ.ศ. 2554 เริ่มมีเกณฑ์การพิจารณารายการยาสมุนไพรเภสัชตำารับโรงพยาบาล

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 การใช้บริการการแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพ

 ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 ทั้งหน่วยบริการและการใช้บริการการแพทย์แผนไทย มีจำานวนเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 1) ดังนี้

 • หน่วยบริการการแพทย์แผนไทย เพิ่มจาก 8,652 หน่วยในปีพ.ศ. 2555 เป็น 10,975 หน่วย

   ในปีพ.ศ. 2558

 • ผู้รับบริการแผนไทยฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดเพิ่มขึ้นจาก 1,701 คน/6,909 ครั้ง 

   ในปีพ.ศ.2553เป็น 35,817 คน/132,709 ครั้ง ในปีพ.ศ.2558

 • ผู้รับบริการนวด ประคบ อบสมุนไพร จาก 509,050 คน/1,202,613 ครั้ง ในปีพ.ศ. 2553 

   เป็น 1,806,672 คน/4,502,238 ครั้ง ในปีพ.ศ.2558

 • การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติในหน่วยบริการ เพิ่มจาก 1,452,759 คน/ 2,210,164 ครั้ง 

   ในปีพ.ศ. 2555 เป็น 3,620,960 คน/ 6,095,586 ครั้ง ในปีพ.ศ. 2558

แผนปัจจุบัน และระบบการแพทย์แผนไทยโดยตรง ด้วยการใช้ยาสมุนไพรที่บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนั้น

ข้อมูลการบริโภคยาแผนไทยในท่ีนี้ จึงเป็นข้อมูลการบริโภคผ่านระบบหลักประกันสุขภาพ ไม่รวมการบริโภค

ที่ผู้บริโภคจ่ายเอง 

 รายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ฉบับแรก พ.ศ. 2542 มีทั้งสิ้น 8 รายการอยู่ในกลุ่มยา

แผนไทยที่ใช้ตามความรู้ดั ้งเดิม ต่อมาในปี 2549 ได้ปรับปรุงเพิ่มเป็น 12 รายการ ซึ่งอยู่ในกลุ่มยาตาม

ความรู้ดั้งเดิม 8 รายการและยาที่พัฒนาจากสมุนไพร 4 รายการ ในปี 2554 ได้เพิ่มจำานวนรายการขึ้นอีกเป็น 71 

รายการ อยู่ในกลุ่มตามความรู้ดั้งเดิม 50 รายการและยาที่พัฒนาจากสมุนไพร 21 รายการ และในปี 2556 ได้มี

การประกาศเพิ่มอีก 3 รายการเป็นยาที่พัฒนาจากสมุนไพร ดังแสดงในตาราง ที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับรายการ

ยาแผนปัจจุบันในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งมีมีทั้งสิ้น 878 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.09

พ.ศ.
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ภาพที่ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบ (ก.) หน่วยบริการแพทย์แผนไทย (ข.) มูลค่าการให้บริการนวด อบ ประคบ (ค.) 

มูลค่าการให้บริการฟื้นฟูแม่หลังคลอด และ (ง.) มูลค่าการใช้สมุนไพร ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ระบบสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�ร

 ไม่มีรายละเอียดจำานวนผู้ป่วยและจำานวนครั้งในการใช้บริการการแพทย์แผนไทย  แต่รายงานเป็น

ค่าใช้จ่าย/ค่ารักษาพยาบาล โดยในปีพ.ศ. 2553 ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของข้าราชการทั้งหมดเป็นเงิน 

55,125.49 ล้านบาท  เป็นค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์แผนไทยและการฝังเข็ม (ผู้ป่วยในและนอก) เป็นเงิน 

121.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

ก�รผลิตและก�รนำ�เข้�ย�สมุนไพร

 เมื่อพิจารณาสิบปีย้อนหลัง การผลิตยาแผนโบราณมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาก จากปีพ.ศ.2540 ซึ่งมีการผลิต

เพียง 251.8 ล้านบาท ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2556 มีการผลิตถึง 4,722.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 18 เท่า 

ส่วนการนำาเข้ายาแผนโบราณเพิ่มขึ้นน้อยกว่ามาก จากปี 2540 มีการนำาเข้า 177.4 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556 มี

การนำาเข้า 690.5ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9 เท่า ในขณะที่มีการนำาเข้ายาแผนปัจจุบันสูงขึ้นมาก แต่การผลิตลดลง 

(ตารางที่ 2) หรือเมื่อพิจารณาข้อมูลปี พ.ศ. 2555 พบอัตราการผลิตต่อการนำาเข้ายาแผนโบราณ เป็น 1 ต่อ 

0.1 ขณะที่อัตราการผลิตต่อการนำาเข้ายาแผนปัจจุบัน เป็น 1 ต่อ 2.2 แสดงว่า ยาแผนโบราณมีแนวโน้มในการ

พึ่งตนเองภายในประเทศได้สูงกว่ายาแผนปัจจุบัน (ภาพที่ 2)
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ตารางที่ 2  มูลค่าการผลิตและการนำาเข้าของยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบัน ปีพ.ศ. 2530-2556 

2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

207.914

242.722

269.44

294.4

225.502

263.393

285.038

414.862

303.548

318.205

251.808

484.998

548.266

675.337

736.906

868.883

1,203.39

1,388.67

1,484.84

2,197.26

2,183.73

2,543.15

2,799.29

3,139.87

3,516.90

3,703.60

4,722.78

5,145.75

6,708.85

8,372.85

8,886.02

9,657.54

10,696.54

11,831.03

12,969.68

15,820.87

18,174.43

19,591.55

16,726.12

19,033.94

20,995.92

23,087.90

24,144.56

26,586.12

31,707.65

29,704.78

30,910.92

41,232.43

35,322.85

37,525.38

46,895.75

56,700.99

50,548.57

NA

5,353.66

6,951.57

8,642.29

9,180.42

9,883.04

10,959.93

12,116.07

13,384.54

16,124.42

18,492.64

19,843.36

17,211.12

19,582.20

21,671.26

23,824.81

25,013.44

27,789.51

33,096.32

31,189.62

33,108.18

43,416.16

37,866.00

40,324.67

50,035.62

60,217.89

54,252.17

NA

45.469

74.586

57.06

80.056

84.152

90.222

111.1

101.38

137.63

139.63

177.42

100.26

114.02

124.59

146.58

167.54

202.7

199.29

394.1

244.25

270.48

330.62

398.19

359.01

474.13

500.43

690.49

2,325.43

2,570.98

3,307.60

3,449.08

4,216.41

4,682.61

5,075.31

6,086.63

9,276.47

10,435.34

13,375.57

9,739.08

14,232.33

16,700.35

19,967.64

19,867.94

26,024.87

30,545.54

38,293.37

45,004.55

53,000.10

64,148.13

70,607.22

99,660.24

98,221.20

111,113.00

NA

2,370.90

2,645.57

3,364.66

3,529.14

4,300.56

4,772.83

5,186.41

6,188.01

9,414.10

10,574.97

13,552.98

9,839.34

14,346.35

16,824.93

20,114.22

20,035.48

26,227.57

30,744.83

38,687.47

45,248.81

53,270.58

64,478.75

71,005.41

100,019.25

98,695.33

111,613.43

NA

ปี พ.ศ.
การผลิต (ล้านบาท) การนำาเข้า (ล้านบาท)

ยาแผนโบราณ ยาแผนโบราณยาแผนปัจจุบัน ยาแผนปัจจุบันรวม รวม

ที่มา : http://drug.fda.moph.go.th/zone_search/files/sea001_002.asp

 เม่ือเปรียบเทียบมูลค่าทั้งหมดในตลาดทั้งผลิตและนำาเข้า พบว่ายาโบราณตำ่ากว่ายาแผนปัจจุบันมาก 

โดยข้อมูลล่าสุดในปีพ.ศ. 2555 ยาแผนโบราณมีมูลค่า 4,204.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของยาแผนปัจจุบัน

ที่มีมูลค่าสูงถึง 161,661.57 ล้านบาท
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ภาพที่ 2 อัตราส่วนระหว่างมูลค่าการผลิตยาในประเทศต่อการนำาเข้ายาระหว่าง พ.ศ. 2530-2555

โรงง�นผลิตย�แผนโบร�ณ
 

 โรงงานผลิตยาแผนโบราณในประเทศไทยได้รับการพัฒนาจนกระทั่งผ่านเกณฑ์การผลิตที่ดี (GMP: 

Good Manufacturing Practice) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ พ.ศ. 2543 จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2557 มีโรงงานผลิตยา

แผนโบราณในประเทศไทยผ่านเกณฑ์นี้ร้อยละ 7.3 (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 จำานวนและร้อยละของโรงงานผลิตยาแผนโบราณที่ผ่านเกณฑ์ GMP ปี พ.ศ. 2543 - 2557

 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานแผนปัจจุบันที่ได้รับ GMP กับโรงงานยาแผนโบราณ ที่ได้รับ GMP พบ

อัตราการพัฒนาคุณภาพโรงงานยาแผนโบราณเร็วกว่าโรงงานยาแผนปัจจุบัน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ก. ร้อยละของโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันและโรงงานยาแผนโบราณที ่ผ ่านเกณฑ์ GMP ใน

ปีพ.ศ.2543-2557

พ.ศ. โรงงานทั้งหมด
ผ่าน GMP

Thai GMP   ASIAN GMP  รวม GMP %GMP

2543  770  1  0   1  0.13%

2544  831  5  0   5  0.60%

2545  883  6  0   6  0.68%

2546  903  7  0   7  0.78%

2547  912  7  0   7  0.77%

2548  879  9  0   9  1.02%

2549  881  11  0   11  1.25%

2550  1012  21  0   21  2.08%

2551  1002  23  0   23  2.30%

2552  1,022  19  16   35  3.42%

2553  1,099  37  15   52  4.73%

2554  1,117  27  15   42  3.76%

2555  1,117  27  15   42  3.76%

2556  1,117  39  23   62  5.55%

2557  877  39  25   64  7.30%

2558  877  39  25   64  7.30%
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สรุปภ�พรวม  

 ยาแผนโบราณมีแนวโน้มการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นสูงกว่าการนำาเข้า ในขณะท่ียาแผนปัจจุบันมีแนวโน้ม

กลับกัน ซึ่งเป็นตัวชี้ที่ดีที่แสดงว่ายาแผนโบราณมีแนวโน้มของการพึ่งตนเองในประเทศ และได้มีความพยายาม

พัฒนารายการยาโบราณ หรือยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีรายการยาที่มากพอ

และครอบคลุมการรักษาให้ได้มากที่สุด แม้จะยังน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจาก 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณายังยึดตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลัก  และแม้ว่าสำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะใช้กลไกกองทุนแพทย์แผนไทยในการกระตุ ้นการให้บริการ ซึ่งก็ได้ผลในการ

เพ่ิมปริมาณการเข้าถึงยาสมุนไพรที่มีรายการเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบันอยู่ดี ทั้งนี้

อาจเนื่องจาก ไม่มีแผนแม่บทการพัฒนายาสมุนไพรทั้งระบบ และการเก็บข้อมูลที่ไม่มีระบบ ทำาให้ยากต่อการ

ใช้ข้อมูลในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้มีความพยายามจากหน่วยงานภาครัฐ

และเครือข่ายภาคีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในการเสนอให้มีพ.ร.บ.ยาจากสมุนไพรแยกออกจาก 

พ.ร.บ.ยา เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการพิจารณายาจากสมุนไพร  
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4. สถานการณ์ด้านการกระจาย

สถานการณ์สเตียรอยด์
 
ปัญหาสเตียรอยด์ ในประเทศไทย

สถานการณ์การกระจายยาต้านจุลชีพ
ในคนและสัตว์
 
สถานการณ์ยาไม่เหมาะสมระดับอำาเภอ : 
กรณีศึกษาอำาเภอปทุมราชวงษา

“โคลิสติน” ยาเถื่อนฟาร์มหมู 
ปัญหายีนดื้อยาสายพันธุ์ ใหม่

4.1
 
4.2

4.3

 
4.4

4.5

77



รายงานสถานการณ์ระบบยา พ.ศ. 2555-2559

78

สถ�นก�รณ์สเตียรอยด์

เครือข่�ยเภสัชกรรมปฐมภูมิ เขตฯ 10

4.1

 ในชุมชนทั่วประเทศนั้น พบการนำาสเตียรอยด์มาปลอมปนในผลิตภัณฑ์สูงเพิ ่มขึ ้นมาโดยตลอด 

โดยในปี 2535, 2542, 2548, 2549 และ 2550 พบมีการปนเปื้อนสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ 

(ยาชุด, ยาต้มสมุนไพร, ยาลูกกลอน, ยาแผนปัจจุบัน, ยาผงแผนโบราณ, ยาแคปซูล/นำ้าแผนโบราณ) 

ร้อยละ 35, 53.98, 40, 48 และ 61 ตามลำาดับ โดยสเตียรอยด์ที่มีการนำามาใช้มาก คือ เด๊กซาเมทาโซน และ

เพรดนิโซโลน นอกจากนี้ ในรายงานการคุ้มครองผู้บริโภคของอำาเภอขุขันธ์ พบว่า ประชาชนมีโอกาสได้รับ

สเตียรอยด์โดยการฉีดจากคลินิกหรือสถานพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะคลินิกหรือสถานพยาบาลเอกชนท่ีเน้นการ

ฉีดยาแก้ปวดกล้ามเน้ือหรือปวดกระดูกให้แก่ชาวบ้าน เฉพาะท่ีอำาเภอน้ี พบว่ามีผู้ป่วยท่ีได้รับสเตียรอยด์จนกระท่ัง

ต้องเข้านอนในโรงพยาบาลเป็นจำานวนเดือนละ 4-5 ราย  ดังนั้น เขตบริการสุขภาพที่ 10 จึงได้ริเริม่โครงการ

ดำาเนินการค้นหาและให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสเตียรอยด์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลท่ัวไป 

เพ่ือให้ผู้ป่วยอันเน่ืองมาจากสเตียรอยด์ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ดำาเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 

พ.ศ.2560 พ้ืนท่ีดำาเนินการ 31 หมู่บ้านใน 5 จังหวัดของเขตฯ 10 (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำานาจเจริญ ยโสธร 

มุกดาหาร) ผลการสำารวจสถานการณ์การใช้สเตียรอยด์และการเจ็บป่วยเนื่องจากสเตียรอยด์ในพื้นที่เป้าหมาย

แสดงในตารางที่ 1

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559
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ตารางที่ 1 สถานการณ์สเตียรอยด์ใน 31 หมู่บ้านเป้าหมายภายใน 5 จังหวัดของเขตฯ 10

 ความชุกของประชาชนที่ใช้สเตียรอยด์ ผู้ป่วยที่เกิดจากสเตียรอยด์และผู้ป่วยที่มี Cushing syndrome 

จากสเตียรอยด์ในหมู่บ้านเป้าหมายใน 5 จังหวัดของเขต 10 แสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ความชุกของการใช้สเตียรอยด์และพิษจากสเตียรอยด์ 

1. ศรีสะเกษ

2. อุบลราชธานี

3. อำานาจเจริญ

4. ยโสธร 

5. มุกดาหาร

       รวม

10     32.26   9 (90)         5 (50)   2 (20)

9     29.03   8 (89)         2 (22)   1 (11)

5     16.13   4 (80)         2 (40)   1 (20)

4     12.90   3 (75)         3 (75)   1 (25)

3     9.68    3 (100)        3 (100)   0 

31     100    27 (87)        15 (48)   5 (16)

หมู่บ้านที่พบจังหวัด หมู่บ้านที่สำารวจ 

จำานวน ร้อยละของ
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
ทั้งหมด

จำานวนหมู่บ้าน 
(ร้อยละของ

หมู่บ้านเป้าหมาย
ในจังหวัดนั้นๆ) ที่
พบประชาชนใช้

สเตียรอยด์

จำานวนหมู่บ้าน 
(ร้อยละของหมู่บ้าน
เป้าหมายในจังหวัด
นั้นๆ) ที่พบผู้ป่วย

จากการใช้
สเตียรอยด์

จำานวนหมู่บ้าน 
(รอ้ยละของหมูบ่า้น
เป้าหมายในจังหวัด
นั้นๆ) ที่พบผู้ป่วย
มีอาการ Cushing 

syndrome

จำานวนคนที่พบ (ร้อยละ)จังหวัด จำานวนคนที่สำารวจ

จำานวน ร้อยละ ใช้สเตียรอยด์ เกิดพิษจาก
สเตียรอยด์

เกิด Cushing 
syndrome

1. ศรีสะเกษ     3,083 38.8        219 (7.1)    22 (0.7)        2 (0.06)

2. อุบลราชธานี     1,002 12.6        18 (1.8)     2 (0.2)         2 (0.2)

3. อำานาจเจริญ     2,643 33.3        16 (0.6)    13 (0.5)         3 (0.1)

4. ยโสธร      942  11.9         6 (0.6)              2 (0.2)         1 (0.1)

5. มุกดาหาร      278  3.4        55 (19.8)             13 (4.7)            0

      รวม     7,948 100       314 (3.95)             52 (0.65)         8 (0.1)

 จากการสำารวจประชาชนที่มีอายุมากกว่า 15 ปีใน 31 หมู่บ้านเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 7,948 คน พบผู้ใช้

สเตียรอยด์ 314 คน (ร้อยละ 3.95) พบผู้ป่วยจากการใช้สเตียรอยด์ 52 คน (ร้อยละ 0.65) และพบผู้ป่วยที่มี 

Cushing syndrome จำานวน 8 คน (ร้อยละ 0.1) หรือ อาจกล่าวได้ว่า ในการสำารวจประชาชน 1,000 คน จะ

พบผู้ป่วยที่เกิดอาการ Cushing syndrome จำานวน 1 คน
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ปัญห�สเตียรอยด์ในประเทศไทย

สุภนัย ประเสริฐสุข
สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดหนองบัวลำ�ภู

4.2

 สถานการณ์ปัญหาสเตียรอยด์ที่มีการนำาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนั้น เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน

และไม่มีท่าทีว่าจะลดความรุนแรงลง ปัญหาสำาคัญประการหนึ่งคือการรั่วไหลของสเตียรอยด์ออกนอกระบบ

การควบคุมของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ทั้งนี้ มีรายงานว่า ระหว่างปี 2551-2555 ในประเทศไทย

มีการผลิตและนำาเข้ายา Prednisolone ประมาณ 220 ล้านเม็ด ในจำานวนนี้มีการกระจายไปยังโรงพยาบาล

ไม่เกินร้อยละ 22 ส่วน Dexamethasone มีการผลิตและนำาเข้าประมาณ 430 ล้านเม็ด มีการกระจายไปยัง

โรงพยาบาลไม่เกินร้อยละ 1

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงเชื่อได้ว่า ยาเม็ดสเตียรอยด์ซึ่งมีการผลิตและนำาเข้ามาในประเทศไทย

จำานวนมากนั้น ได้รั่วไหลออกไปอยู่นอกระบบโรงพยาบาล (เนาวรัตน์,2556) เพื่อนำาไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

ทั่วทุกภาคของประเทศ เช่น นำาไปจัดเป็นยาชุด นำาไปผสมในยาลูกกลอนและยานำ้าแผนโบราณ การศึกษาของ

เนาวรัตน์พบว่า ปริมาณการรั่วไหลของ prednisolone ไปในทางที่ไม่เหมาะสมมีประมาณร้อยละ 53.8 ส่วน 

Dexamethasone นั้น ปริมาณการรั่วไหลไปในทางที่ไม่เหมาะสมสูงถึงร้อยละ 97.44 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลใน

พื้นที่ที่ตรวจพบว่า มีการปลอมปน Dexamethasone ในผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆเป็นส่วนใหญ่ (สุภนัย, 2557)

 ระบบการเฝ้าระวังของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA Reporter Raw Material to 

Finish Product) นั้น จะมีเฉพาะการรายงานจากบริษัทและโรงงานเท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบการรั่วไหลของ

สเตียรอยด์ออกนอกระบบได้

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559
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 ปัญหาการนำาสเตียรอยด์ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนั้นมีมานานมากกว่า 40 ปี การศึกษาของสำาลี ใจดี

และคณะในปี พ.ศ.2519 ได้ระบุถึงสภาพปัญหาจากการใช้ยาของประชาชนที่มีการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ว่ามีความนิยมนำายากลุ่มปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด ยาต้านการอักเสบที ่รวมถึงสเตียรอยด์มาใช้อย่างผิดๆเป็น

จำานวนมาก 

1. ทบทวนสถ�นก�รณ์และก�รจัดก�รปัญห�สเตียรอยด์ในอดีต

 ช่วงเวล�ที่ 1
 ช่วงระหว่างปี 2525-2540 เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ทำาความเข้าใจและแก้ไขปัญหายาที่มีรูปแบบ

การใช้ไม่เหมาะสม การให้ความสำาคัญเรื่องของสเตียรอยด์โดยตรงนั้นไม่ปรากฏชัดเจนในนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข แต่ได้ให้ความสำาคัญกับการลดปัญหายาชุด โดยนโยบายดังกล่าวปรากฏอยู ่ในนโยบายของ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาปี 2526 ที่ให้มีการกวดขันให้ยาชุดหมดไป เนื่องจากพบว่ายาชุดทุกชนิด

มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ด้วยเสมอ

 มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหายาสเตียรอยด์ออกมาบ้างในช่วงน้ัน เช่น แหล่งกระจายยา

ของชุมชนในรูปแบบใหม่ๆเพื่อส่งเสริมการใช้ยาให้ถูกต้อง (วิศิษฐ์, 2540) การจัดหายาที่ปลอดภัยมาทดแทนยา

ที่เป็นปัญหาของชุมชน (สมนึก, 2537) การให้ความรู้เพื่อให้เข้าใจถึงโทษของยาสเตียรอยด์ และการส่งเสริม

การนวดไทยเพื่อแก้ปัญหาอาการปวดเมื่อยและลดการใช้ยาชุด ยาแก้ปวด (สุพัตรา, 2543) การแก้หลักเกณฑ์

เกี่ยวกับยาเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมของประชาชน (ดวงทิพย์, 2539)

 ช่วงเวล�ที่ 2 
 การศึกษาของรัชตะ รัชตะนาวินและคณะในปี พ.ศ. 2550 ได้แสดงให้เห็นภาพปัญหาระดับบุคคลที่

ได้รับสเตียรอยด์ในทางที่ไม่พึงประสงค์ที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลรักษา

 เด่นชัย ดอกพองได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยการค้นหาและให้การรักษาอย่างถูกต้อง อาศัย

การมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน(อสม.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาล

ชุมชน ที่ดูแลโดยสหวิชาชีพ ซึ่งต่อมาได้มีการขยายการดำาเนินงานในลักษณะนี้ไปยังอีกหลายพื้นที่

 ในช่วงหลังนี้ สืบเนื่องจากประชาชนป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกันมาก ทำาให้กระแสการดูแลสุขภาพ

ด้วยตนเองเพิ่มข้ึน ภายหลังปี 2553 จึงเกิดการแพร่ระบาดของยานำ้าแผนโบราณที่มีการปลอมปนสเตียรอยด์

มากขึ้น โดยใช้วิธีการขายเชิงรุก เช่น การขายตรงและรถเร่ อีกทั้งการปลอมปนสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รูปแบบอ่ืนๆ อีก เช่น เครื่องดื่มสมุนไพร ลูกอม เครื่องสำาอาง ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับสเตียรอยด์โดยไม่รู้ตัว

เป็นจำานวนมาก 

 ในขณะเดียวกัน เกิดการทำางานในรูปแบบเครือข่ายร่วมดำาเนินการเพื ่อจัดการปัญหาสเตียรอยด์

ที่ไม่เหมาะสมอีกหลากหลายกระบวนการทำางาน จนกระทั่งมีการหยิบยกปัญหาสเตียรอยด์เป็นนโยบาย

สาธารณะและผลักดันเรื่องเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7
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2. สถ�นก�รณ์ก�รกระจ�ยสเตียรอยด์ท่ีมีก�รนำ�ไปใช้อย่�งไม่เหม�ะสม
 ในปัจจุบัน

 ในอดีตแต่เดิมเรามีข้อมูลว่า พบสเตียรอยด์เฉพาะในยาเม็ดลูกกลอนและในยาชุดชนิดต่างๆเพียง

เท่านั้น (ภาณุโชติ, 2555:8-10) แต่ต่อมามีการปลอมปนสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างหลากหลายมากขึ้น 

ในบางครั้ง ผู้บริโภคไม่มีทางรู้ได้เลยว่า ยาและอาหารที่ตนเองใช้อยู่นั้นมีสเตียรอยด์ปลอมปนหรือไม่

 สถานการณ์การเดินทางของสเตียรอยด์ตั้งแต่การนำาเข้าโดยผู้ประกอบการไปจนถึงการใช้โดยผู้บริโภค

ในชุมชน มีดังนี้

2.1 สถ�นก�รณ์ในระดับปล�ยนำ้�
 สถานการณ์การกระจายสเตียรอยด์ในระดับชุมชนจำาแนกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ลักษณะซ่อนเร้น

และลักษณะเปิดเผย ลักษณะซ่อนเร้นก็เช่นยาชุด ส่วนลักษณะเปิดเผยก็เช่นยานำ้าสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร 

หรือยาลูกกลอนที่มีการปลอมปนสเตียรอยด์ การกระจายสเตียรอยด์ในชุมชนทั่วประเทศยังมิได้ลดจำานวนหรือ

บรรเทาความรุนแรงลงแต่อย่างใด โดยเฉพาะสเตียรอยด์ในยาชุดนั้น หาซื้อได้ง่ายมากในร้านขายของชำา แม้

ชาวบ้านจะรู้ดีถึงพิษภัยก็ตาม

 การกระจายผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปโดยการนำาสเตียรอยด์มาปลอมปนนั้น มักควบคู่มากับการโฆษณา

ที่เป็นเท็จ (สุภนัย, 2557) ซึ่งอวดอ้างสรรพคุณในการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆทางสถานีวิทยุและเครือข่ายเคเบิ้ลทีวี 

อีกทั้งในหลายพื้นที่พบว่ามีเรื ่องของประโยชน์ทับซ้อนของผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการ

ขายสเตียรอยด์โดยตรงและการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีการปลอมปนสเตียรอยด์  นอกจากน้ี ยังพบว่า การดำาเนินคดี

กับร้านขายยาน้ันพบได้น้อยมาก (วรพจน์, 2545) เน่ืองจากลักษณะงานบังคับใช้กฎหมายน้ันมีความเส่ียงต่อการถูก

ฟ้องร้อง ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมีข้อจำากัดเรื่องกำาลังคนและนโยบายของพื้นที่ (ดวงทิพย์, 2539 

:39) เหล่านี้เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ 

2.2 สถ�นก�รณ์ในระดับกล�งนำ้�
 การท่ียาสเตียรอยด์ยังสามารถกระจายไปสู่พื้นที่ต่างๆในส่วนปลายได้นั้น แสดงให้เห็นว่าระบบการ

กำากับดูแลและตรวจสอบขาดประสิทธิภาพในเชิงการจัดการเป็นอย่างยิ่ง จุดคานงัดที่สำาคัญของปัญหาการนำา

สเตียรอยด์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมก็คือแหล่งที่มาของสเตียรอยด์ (นิยดา, 2557) ที่หมายรวมถึงสเตียรอยด์

ทั้งบนดินและใต้ดินท่ีอยู่ในระบบการผลิตและกระจายยาท่ีเก่ียวข้อง (ภาณุโชติ, 2558) แหล่งที่มาของสเตียรอยด์

ในระดับกลางนำ้า ได้แก่

 2.2.1.กลุ่มร้านขายยา

 พบว่าร้านขายยาเป็นแหล่งกระจายยาให้แก่กลุ่มรถเร่ขายยาที่สำาคัญมากที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มร้าน

ขายยาขย.2 ข้อมูลจากการเฝ้าระวังพบว่าร้านขายยาเหล่านี้มักจะขายยาสเตียรอยด์แบบกระปุกบรรจุ 1,000 เม็ด

ที่ไม่มีทะเบียนและไม่มีฉลากให้แก่กลุ่มรถเร่ขายยาในราคา 200-300 บาท (แล้วแต่พื้นที่) ยาที่นำามาให้มักจะ

อยู่หลังร้านหรือชั้นบนของร้านขายยา
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 2.2.2. กลุ่มแหล่งผลิตปลอมปน

 นอกจากการปลอมปนสเตียรอยด์ในยานำ้าแผนโบราณและเครื่องดื่มสมุนไพรแล้ว ยังปรากฏว่ามีการ

ปลอมฉลากยาและสวมทะเบียนยาหรือทะเบียนอาหารกันด้วย โดยพบการแสดงเลขทะเบียนยาในฉลากไม่ตรง

กันกับชื่อยาที่ขออนุญาตไว้ (สุภนัย, 2557) ซึ่งกรณีเช่นนี้ผู้บริโภคไม่สามารถทราบได้เลยว่าเป็นยาปลอมหรือไม่

 กรณีศึกษา ผู้ผลิตรายหนึ่งถูกสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาและตำารวจดำาเนินคดีฐานผลิตยาปลอม เนื่องจากมีการใช้เลขทะเบียนตำารับยาเลขเดียวกันในการผลิตยา

แผนโบราณหลายชนิด (ผู้จัดการออนไลน์, 2556) และนอกจากจะปลอมยาของตนเองแล้ว ยังปลอมยาของผู้อื่น

ด้วย โดยการสวมทะเบียนยาของผู้ผลิตรายอื่นและรวมถึงการผลิตยาให้ผู้อื่นโดยใช้ทะเบียนยาที่ไม่ถูกต้องตาม

ที่ได้ขออนุญาตไว้ เมื่อถูกดำาเนินคดีก็อ้างว่ายานั้นไม่ใช่ยาของตน 

 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ในระยะหลังนี้ ผู้ประกอบการจำานวนหนึ่งหันมาผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรแทนยานำ้า

แผนโบราณ เนื่องจากขอขึ้นทะเบียนได้ไม่ยากเท่ายา โฆษณาชวนเชื่อได้สะดวกกว่าและสามารถเร่ขายได้อย่าง

อิสระ 

 2.2.3. กลุ่มรถเร่ขายยา

 ปัญหารถเร่ขายยาไม่ได้บรรเทาเบาบางลงแต่กลับทวีความรุนแรงข้ึน จากเดิมพบเฉพาะปัญหาการปลอมปน

สเตียรอยด์ลงไปในยาแผนโบราณ ขณะที่ปัจจุบันพบ 1. การปลอมและสวมทะเบียนยา 2. การลักลอบขายยา

ของผู้ผลิตเถื่อน 3.การปนสเตียรอยด์ในเครื่องดื่มสมุนไพร

 รถเร่ขายยามีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย ทำาให้เกิดความมั่นคงและมีการขยายขนาดเครือข่ายขึ้น 

รายได้จากการเร่ขายยาสามารถยกระดับความเป็นอยู่ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งบางกลุ่มยังสามารถผลักดันตนเอง

เข้าไปเป็นกลไกหนึ่งของฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้อีกด้วย ข้อมูลจากการเฝ้าระวังในพื้นที่ระบุว่า การเข้าหมู่บ้าน

ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อไปเยี่ยมบ้านในหมู่บ้านที่มีเครือข่ายรถเร่ขายยานั้น จะต้องแจ้งให้ทราบก่อนเสมอ 

กรณีที่เข้าไปโดยไม่แจ้งล่วงหน้าก็จะถูกขู่ว่าจะทำาร้ายร่างกาย 

2.3  สถ�นก�รณ์ในระดับต้นนำ้� 
 2.3.1 การนำาเข้าทางด่านศุลกากรและด่านชายแดนในพื้นที่ต่างๆ 

 ในปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏข้อมูลว่าประเทศไทยสามารถผลิตสารเคมีหรือเภสัชเคมีภัณฑ์สำาหรับใช้ในการ

ผลิตสเตียรอยด์ได้ ยังคงต้องมีการนำาเข้าจากต่างประเทศท้ังในรูปวัตถุดิบเพ่ือนำาไปใช้ในการผลิตเป็นยาสำาเร็จรูป

 ขั้นตอนการนำาเข้าน้ันจะต้องผ่านด่านศุลกากร ซ่ึงมีด่านอาหารและยา (ด่านนำาเข้า) ท่ีอนุญาตให้นำาเข้ายา

และเภสัชเคมีภัณฑ์ได้โดยสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำาหนดให้สเตียรอยด์ Dexamethasone 

และ Prednisolone น้ัน นำาเข้าได้เฉพาะทางด่านที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และต้องจัดส่งรายงานบัญชีทุกช่วงเวลา

สี่เดือน

 เม่ือเภสัชเคมีภัณฑ์หรือยาสำาเร็จรูปมาถึงด่านศุลกากรจะต้องดำาเนินการขอใบอนุญาตนำาเข้ายาแผนปัจจุบัน 

โดยขอกำาหนดรหัสประจำาตัวและรหัสผ่านสำาหรับผู้รับอนุญาต (Activation Code) ผ่านระบบ Logistics โดย

การเข้าระบบ E-submission ซึ่งหลังจากนั้นจะได้เลขรหัส 15 หลักเพื่อจดแจ้งรายการเภสัชเคมีภัณฑ์ เม่ือ

จดแจ้งแล้ว ด่านอาหารและยาจึงจะปล่อยของออกจากด่านได้
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 2.3.2 ระบบการกำากับดูแลการนำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำาเร็จรูป

 การนำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ จะต้องแสดงความจำานงว่าจะนำาไปใช้ในกิจการใด และผู้ขอนำาเข้าจะ

ต้องจัดทำาบัญชีแสดงปริมาณการผลิต การขาย การรับคืนและปริมาณคงเหลือในคลังสินค้าโดยส่งรายงานให้

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป

 การใช้ระบบการนำาเข้าเป็น E-submission ทำาให้เกิดระบบการจัดการและตรวจสอบข้อมูลของ

ผู้ที ่นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำาเร็จรูปที่มีการนำาเข้ามาได้ ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้

พัฒนาโปรแกรมควบคุมการกระจายยา (FDA Reporter) ขึ้นมา สำาหรับควบคุมกำากับยาที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะ

มีการนำาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยขอความร่วมมือจากผู้รับอนุญาตผลิตและนำาเข้าฯในการรายงานการผลิต

และนำาเข้าผ่านระบบ FDA Reporter แบบ Online Realtime โดยกลุ่มผู้ผลิตนำาเข้าฯเภสัชเคมีภัณฑ์ใช้ระบบ 

FDA Reporter RM ขณะที่กลุ่มผู้ผลิตนำาเข้ายาสำาเร็จรูปให้ใช้ระบบ FDA Reporter FN 

 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ได้ตั้งข้อสังเกตกับระบบ FDA Reporter ว่า สำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาให้ความสนใจกับการจัดการปัญหาสเตียรอยด์น้อยเกินไป การขยับปรับเปลี่ยนเป็นไปอย่างล่าช้ากว่า

ที่ควรจะเป็น โดยมองว่าคนที่ทำางานในระบบ FDA Reporter นั้นน้อยเกินไป จึงทำาให้ขาดการวิเคราะห์ข้อมูล

ที่น่าจะได้จากการสรุปรายงานอย่างสมำ่าเสมอ (นิยดา, 2557) อีกทั้งตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดข้อมูลดังกล่าวจึง

ไม่เปิดเผยให้เครือข่ายที่ร่วมทำางานได้รับทราบเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ

และจัดการปัญหา ซึ่งแม้ระบบจะออกแบบมาดี ได้รับความร่วมมือในการลงข้อมูล แต่หากขาดการสรุปและ

วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ก็เป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่า เนื่องจากพื้นที่และเครือข่ายร่วมทำางานไม่สามารถใช้ข้อมูลใน

การจัดการปัญหาใดๆได้

 ขณะที่ภาณุโชติ ทองยงั ได้สะท้อนระบบการควบคุมกำากับเป็นเชิงคำาถามว่า เหตุใดจึงไม่สามารถตรวจสอบ

ได้ว่า วัตถุดิบท่ีมีการนำาเข้ามาในประเทศและที่ใช้ในการผลิตกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนั้น มีความ

สมดุลกันหรือไม่ ซ่ึงก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ระบบการควบคุมกำากับของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นั้นยังหละหลวม (ภาณุโชติ, 2558) ขาดการนำาข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการแก้ไขปัญหา 

 ปัญหาระบบข้อมูลในระดับต้นนำ ้ายังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จากการศึกษาของ

ดวงทิพย์และคณะเมื่อปี 2539 ได้ตั้งข้อสังเกตในส่วนของการผลิตและกระจายยาของผู้ผลิตว่า ผู้ผลิตมีการ

รายงานข้อมูลที่เป็นเท็จในลักษณะท่ีตำา่กว่าความเป็นจริงและไม่สอดคล้อง (ดวงทิพย์, 2539) แม้เวลาจะล่วงเลยมา

มากกว่า 20 ปี สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ยังไม่สามารถนำาบทเรียนจากการศึกษาคร้ังน้ันมาแก้ไขปัญหาได้

 2.3.3 การผลิตและการกระจายสเตียรอยด์

 ข้อมูลทะเบียนตำารับยาจากระบบ FDA single window ได้ระบุว่า ตำารับยา Dexamethasone ทุก

รูปแบบยาที่ขึ้นทะเบียนตำารับไว้นั้นมีทั้งหมด 560 ตำารับ ข้อมูลระหว่างปี 2522 – 2558 (ข้อมูลเมื่อ 14 เมษายน 

2558) ถูกเพิกถอนทะเบียนตำารับไป 2 ตำารับและยกเลิกทะเบียนตำารับทั้งสิ้น 343 ตำารับ โดยเป็นยาเม็ด

ที่เพิกถอนทะเบียนตำารับประมาณร้อยละ 60 ที่เหลือคือยานำ้าและยาฉีด (VIGADEXA 2C 27/2553(N) ของ 

ALCON Laboratories เป็นยารายการล่าสุดที่ยกเลิกทะเบียนตำารับ)

 ขณะที่มีบริษัทผลิต/นำาเข้า Dexamethasone เฉพาะรูปแบบเม็ดจำานวน 36 แห่งและปรากฏทะเบียน

ตำารับยาถึง 128 ตำารับ จากข้อมูลการยกเลิกทะเบียนตำารับยามีข้อสังเกตว่ามีการยกเลิกทะเบียนยา 

Dexamethasone ในรูปแบบยาเม็ดเป็นจำานวนน้อยมากในช่วงปี 2550 เป็นต้นมาเมื่อเทียบกบัยาในรูปแบบอื่น 

มีความเป็นไปได้ว่ารูปแบบยาเม็ดอาจมีการยกเลิกทะเบียนเป็นจำานวนมากแล้วก่อนปี 2550 อย่างไรก็ตาม
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ทะเบียนตำารับยา Dexamethasone ถึง 128 ทะเบียนในรูปแบบยาเม็ดนั้นมีความจำาเป็นหรือไม่ 

 ส่วนกรณีของ Prednisolone นั้น ข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่ามีบริษัทที่

ผลิตหรือท่ีนำาเข้า Prednisolone ในรูปแบบเม็ดจำานวน 54 แห่ง แต่มีทะเบียนยา 129 ตำารับ ข้อมูลการกระจายยา

ปี 2551 (มกราคม-เมษายน) พบว่า Prednisolone ในประเทศจากปริมาณ 28.44 ล้านเม็ดกระจายไปยัง

โรงพยาบาลและคลินิกคิดเป็นร้อยละ 46.1 มีปริมาณที่รั ่วไหลไปใช้ในทางที ่ไม่เหมาะสมร้อยละ 53.8 

(เนาวรัตน์, 2556) 

 แม้จะมีการจัดทำารายงานการกระจายยาสเตียรอยด์โดยผู้ผลิต (รวมถึงระบบ FDA Reporter) แต่ก็ยัง

ไม่มีการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบทั้งระบบว่า ปริมาณที่ผลิต/นำาเข้า กระจาย และคงเหลือนั้น สมดุลกันหรือไม่ จึง

มีความเป็นไปได้ว่า จะมียาสเตียรอยด์บางส่วนรั่วไหลออกไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมต่อไป

3. สเตียรอยด์นอกระบบก�รกำ�กับดูแล

3.1  เส้นท�งสเตียรอยด์ใต้ดิน
 3.1.1 การลักลอบนำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์

 ดวงทิพย์และคณะได้ให้ข้อสังเกตในการผลิตสเตียรอยด์ไว้ว่า ปริมาณยาเม็ด (Finished Product) 

ที่รวบรวมคำานวณเป็นปริมาณวัตถุดิบท่ีต้องใช้ เม่ือนำามาเปรียบเทียบกับข้อมูลนำาเข้าวัตถุดิบ (Raw Material) จาก

ด่านอาหารและยาแล้วพบปริมาณที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก (ดวงทิพย์, 2539: 20) โดยความเห็นว่าปริมาณที่

แตกต่างกันนั้น ไม่น่าจะอยู่ท่ีการสำารองวัตถุดิบเพราะมีการนำาเข้าคร้ังละจำานวนไม่มาก ดวงทิพย์และคณะได้สรุป

ประเด็นนี้ไว้สั้นๆว่าน่าจะมีการลักลอบนำาเข้าวัตถุดิบ

 การลักลอบนำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ในประเทศไทยเกิดขึ้นได้ไม่ยาก ท้ังด่านชายแดนท่ัวไปและด่านชั่วคราว 

โดยเฉพาะชายแดนท่ีสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนซ่ึงเป็นแหล่งใหญ่ของเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม

มากเพราะราคาถูก  ขณะที่อีกทางหนึ่งคือทางด่านตามระบบปกติโดยผู้นำาเข้าจะสำาแดงเท็จในรูปแบบต่างๆ  วิธีนี้

จะเป็นที่นิยมเพราะมีความเสี่ยงน้อยกว่าและสามารถนำาเข้าได้ในปริมาณมากๆ 

 3.1.2 ผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์/ยาสำาเร็จรูป

 ผู้ค้าเภสัชเคมีภัณฑ์นั้นมี 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่สังกัดโรงงานผลิตกับกลุ่มอิสระ มีหน้าที่จัดหาเภสัชเคมี

ภัณฑ์ให้แก่พ่อค้าหรือผู้สนใจ รวมไปถึงให้แก่โรงงานผลิตยาด้วย ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ดวงทิพย์และคณะได้

ระบุไว้ในการศึกษา (ดวงทิพย์, 2539:26) นอกจากนี้ ผู้ค้าเภสัชเคมีภัณฑ์เหล่านี้ยังเป็นนายหน้าจัดหาโรงงาน

ตอกเม็ดยาตามที่ต้องการให้อีกด้วย 

 ปัจจุบันเภสัชเคมีภัณฑ์ที่มีการลักลอบนำาเข้าจะมีราคาอยู่ที ่ 60,000-75,000 บาทต่อกิโลกรัม โดย

ผงยา Dexamethasone จำานวน 1 กิโลกรัมนั้นสามารถนำามาผลิตยาเม็ด Dexamethasone 0.5 mg ได้จำานวน

ประมาณ 2,000,000 เม็ด ซึ่งราคาขายหน้าโรงงานอยู่ที่ 140-150 บาทต่อกระปุก (บรรจุ 1,000 เม็ด) และ
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ทางร้านยาจะเอาไปขายต่อในราคา 250-350 บาทต่อกระปุก ประมาณการได้ว่า สเตียรอยด์ผงท่ีลักลอบนำาเข้ามา

จำานวน 1 กิโลกรัมนั้นสามารถสร้างกำาไรได้ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท

 3.1.3 การผลิตและกระจายสเตียรอยด์นอกระบบการกำากับดูแล

 ผู้ท่ีต้องการยาเม็ดสเตียรอยด์ใต้ดินสามารถหาโรงงานท่ีจะตอกเม็ดยาสเตียรอยด์ให้ได้รูปแบบตามต้องการ

ได้ไม่ยากหากเข้าถูกช่องทาง พบว่าผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์คือตัวกลางท่ีสำาคัญระหว่าง Demand กับ Supply 

บทบาทของผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์นอกเหนือจากการจัดหาวัตถุดิบให้แก่ผู้ท่ีต้องการแล้ว ยังมีอีกบทบาทหน่ึงคือ

เป็นนายหน้าคอยหาลูกค้าป้อนโรงงานหรือจัดหาผู้ผลิตตอกเม็ดยาให้แก่ผู้ที่ต้องการยาสเตียรอยด์ โดยโรงงาน

จะมีหน้าทีเ่พียงตอกเม็ดยาตามความต้องการให้เท่าน้ัน ส่วนบรรจุภัณฑ์น้ันเป็นหน้าท่ีของลูกค้าจะต้องไปจัดหา

มาเอง โรงงานจะบรรจุลงในถุงปิดสนิทให้เท่าน้ัน แต่ท้ังน้ีก็สามารถส่ังให้โรงงานจัดหาบรรจุภัณฑ์ได้โดยคิดราคา

เพ่ิมข้ึนไปอีก ซ่ึงสามารถส่ังฉลากได้ว่าจะให้เหมือนกับยาของบริษัทหรือโรงงานใด เช่นเดียวกับวัตถุดิบซึ่งมีทั้งที่

จัดหามาเองหรือโรงงานจัดหามาให้ 

 การกระจายยาจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งกระจายยาในพื้นที่ต่างๆ พบว่า มักจะใช้เซลยา (salesman 

ที่ทำาหน้าที่ขายยา) นำายามาส่งให้ที่ร้านขายยาหรือสถานพยาบาลและเก็บยาไว้ในที่เฉพาะและในบางครั้งก็หลีก

เลี่ยงการตรวจพบ โดยการบรรจุลงในกระปุกยาชนิดอ่ืนแทน ซ่ึงการกระจายยาสเตียรอยด์ใต้ดินนี้อาศัยเซลยา

เป็นคนประสานงาน จัดส่งและเก็บเงินโดยเซลยา และอาจจะเป็นนายหน้าของบริษัทใต้ดินที่ลักลอบผลิต หรือ

เป็นเจ้าของยาเองแล้วนำามาปล่อยที่ร้านขายยาที่ต้องการ ซึ่งเซลยานี้เองอาจจะเป็นผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์หรือ

รู้เห็นกับโรงงานผลิตยาด้วย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 

ก�รควบคุมก�รนำ�เข้� 
 1. ควรมีการพัฒนาข้อกำาหนดด้านกฎหมายในการควบคุมเภสัชเคมีภัณฑ์กลุ ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ 

(โดยเฉพาะ Dexamethasone และ Prednisolone) ให้มีความรัดกุมมากขึ้น ทั้งการส่งออกและการนำาเข้า 

 ปัจจุบันข้อเสนอข้างต้นนั้น ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว โดย

ให้กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมศุลกากร ดำาเนินการพัฒนา

กฎหมายดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งจากการติดตามพบว่ามีการประชุมร่วมกันของคณะ

ทำางานที่เกี่ยวข้องเมื่อ 2 กรกฎาคม 2558และล่าสุดเมื่อ 1 ธันวาคม 2558  และอยู่ระหว่างการรับฟังความคิด

เห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ดังกล่าวอยู่

 2. ควรมีการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังตรวจสอบเส้นทางเดินของสเตียรอยด์ในเชิงลึก โดยอาศัยเครือข่าย

การทำางานร่วมกันระหว่างสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมศุลกากร ตำารวจ ปคบ. เพื่อดำาเนินการ

ควบคู่ไปกับการปรับแก้หลักเกณฑ์กฎหมาย เพราะมาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสกัด

กั้นปัญหาได้
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ก�รควบคุมก�รกระจ�ยสเตียรอยด์
 1. ควรมีการทบทวนทะเบียนตำารับยาสเตียรอยด์ทั้งหมดและกำาหนดรูปลักษณ์ของยาสเตียรอยด์

โดยเฉพาะยาเม็ดให้มีความแตกต่างจากยาอื่น

 2. ควรมีการจำากัดช่องทางการกระจายสเตียรอยด์ให้เหมาะสม โดยให้การส่ังซ้ือและกระจายสเตียรอยด์

ต้องผ่านสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดังเช่นที่ได้มีการดำาเนินการอยู่แล้วในยาต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง

ต่อการนำาไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

 3. ควรพัฒนาระบบข้อมูลการรายงานการนำาเข้า ผลิตและกระจายสเตียรอยด์ ให้สามารถควบคุม

การใช้สเตียรอยด์ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ต้องมีการนำาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกำากับดูแลและ

ติดตามแก้ไขปัญหาด้วย 
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สถ�นก�รณ์ก�รกระจ�ยย�ต้�นจุลชีพ
ในคนและสัตว์

อังคณ� สมนัสทวีชัย
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

สำ�นักง�นพัฒน�นโยบ�ยสุขภ�พระหว่�งประเทศ

4.3

 ปัจจุบัน ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นภัยคุกคามที่สำาคัญ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านสาธารณสุข 

สังคมและเศรษฐกิจ ทำาให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้

นอกจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติของเชื้อโรคแล้ว การสัมผัสสารต้านจุลชีพ 

โดยเฉพาะการใช้ยาต้านจุลชีพมากเกินความจำาเป็น (overuse) และไม่เหมาะสม (misuse) เป็นปัจจัยเร่งสำาคัญ

ที่ทำาให้เกิดการดื้อยา 

 การกระจายยาอย่างทั่วถึงมีความสำาคัญเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาได้ (access) อย่างไรก็ตามก็ต้องมี

ความสมดุล ป้องกันไม่ให้มีการใช้ยามากเกินความจำาเป็นและไม่เหมาะสม ในประเทศไทยมีความพยายาม

อย่างต่อเน่ืองในการแก้ปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล เช่น การควบคุมการกระจายและการเข้าถึงยาและ

เภสัชเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในมนุษย์และสัตว์ การสร้างกลไกในการแก้ปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด การส่งเสริมการ

สั่งใช้ยาที่เหมาะสม ไปจนถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักใน

การใช้ยา โดยดำาเนินการผ่านหลากหลายกลไก เช่น นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559(86) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่องการเข้าถึงยาถ้วนหน้า

ของประชากรไทย(87) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั ้งที ่ 8 เรื ่องวิกฤติการณ์เชื ้อแบคทีเรียดื ้อยาและการ

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559

86 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559. ออนไลน์ เข้าถึงได้จาก http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/files/

ยุทธศาสตร์%202%20ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล.pdf
87 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่องการเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย. ออนไลน์ เข้าถึงได้จาก http://nha2008.samatcha.org/sites/

default/files/NHA1_R2_14Jan_0.pdf
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88 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ. ออนไลน์ เข้าถึงได้จาก http://

www.samatcha.org/nha/cms/files/content_files/29/168/72/72_20160323101213.pdf
89 Sumpradit N, Wongkongkathep S, Poonpolsup S, Janejai N, Paveenkittiporn W, Boonyarit P, Jaroenpoj S, Kiatying-Angsulee 

N, Kalpravidh W, Sommanustweechai A, Tangcharoensathien V. New chapter in tackling antimicrobial resistance in Thailand. 

BMJ. 2017 Sep 5;358:j3415. 
90 อัญชลี จิตรักนที. มูลค่ายาปฏิชีวนะ. ใน: นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี, นุศราพร เกษสมบูรณ์, อุษาวดี มาลีวงศ์ (บรรณาธิการ). รายงานสถานการณ์ระบบ

ยาประจำาปี 2553: สถานการณ์เชื้อดื้อยาและปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะ. พิมพ์ครั้งที่ 1. แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา: กรุงเทพ. 

2554

จัดการปัญหาแบบบูรณาการ (88) รวมท้ังยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564(89) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการดำาเนินงานตามนโยบายที่มีการระบุไว้ตามกรอบเวลา พบว่ายังมีความคืบหน้า

ไม่มากนัก ข้อมูลมูลค่าการผลิตและนำาเข้ายาของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2552 พบว่ายาฆ่าเชื้อ (anti-infective 

drug) มีมูลค่าการผลิตและนำาเข้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 11 ปี (พ.ศ.2542-2552) และเป็น

อันดับหนึ่งของประเทศ โดยยาปฏิชีวนะมีมูลค่าสูงถึง 11,000 ล้านบาท (ร้อยละ 10 ของมูลค่ายาทุกชนิด) (90)

 ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการกระจายยาปฏิชีวนะมีความสำาคัญอย่างย่ิง เพราะทำาให้สามารถประเมินสถานการณ์ 

ปริมาณ และแบบแผนการใช้ยาปฏิชีวนะในปัจจุบัน ซึ่งนำาไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อควบคุมการกระจายยา

ในอนาคตได้

 บทความน้ีคือการทบทวนและวิเคราะห์การกระจายยาปฏิชีวนะและบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วน

เก่ียวข้อง กฎหมายและการใช้บังคับกฎหมาย ตลอดวงจรการกระจายจากผู้ผลิต ผู้นำาเข้าไปสู่การใช้ยาใน

คนและสัตว์ ช่องว่างและจุดอ่อนที่ค้นพบได้จากการวิเคราะห์นี้น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำาไป

พิจารณาเพื่อวางแผนกำาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมและสามารถตอบสนองปัญหา

เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพได้ต่อไป

1.  สถ�นก�รณ์ก�รกระจ�ยย�ปฏิชีวนะ

1.1  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รกระจ�ยย�ปฏิชีวนะในประเทศไทย

 ในวงจรการกระจายยาปฏิชีวนะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นจำานวนมาก โดยมีบทบาทหลากหลายตั้งแต่

การนำาเข้า ผลิต กระจาย สั่งจ่าย จนถึงการใช้ยา เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการการกระจายยาต้านจุลชีพได้

ดีย่ิงขึ้น จึงมีความจำาเป็นในการทำาความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

กับใบอนุญาตประเภทต่างๆ

 ตารางท่ี 1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการและใบอนุญาตตามกฎหมาย ในที่นี ้กล่าวถึง

ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาปฏิชีวนะ รวมถึงเภสัชเคมีภัณฑ์ ยาสำาเร็จรูป และอาหารสัตว์ที่มียา โดย

รายละเอียดของใบอนุญาตแต่ละประเภท เป็นไปตามข้อกำาหนดในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
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ผู้ประกอบการ

A. ผู้นำาเข้ายา 

B. ผู้ผลิตยา

C. ผู้กระจายยา

D. ผู้ค้าส่งยา

E. ผู้ขายยา

F. สถานพยาบาลคน 

G. ผู้นำาเข้าอาหารสัตว์

H. ผู้ผลิตอาหารสัตว์

I. ผู้ขายอาหารสัตว์

J. สถานพยาบาลสัตว์

K. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

นำาเข้าเภสัชภัณฑ์

ผลิตเภสัชภัณฑ์

กระจายเภสัชภัณฑ์ 
ผ่านผู้แทนขาย

กระจายเภสัชภัณฑ์ 
โดยมีหน้าร้านขายปลีก

จำาหน่ายยา

สถานพยาบาล
ให้บริการผู้ป่วย

 
นำาเข้าอาหารสัตว์

ผลิตอาหารสัตว์ 

ขายอาหารสัตว์

สถานพยาบาล
ให้บริการสัตว์ป่วย 

เกษตรกรผลิตสัตว์
เป็นอาหาร

ใบอนุญาตนำาหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน
เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ย.) 

ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (ผ.ย.) 

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)

แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่
1. ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)
2. ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะ
    ยาบรรจุเสร็จฯ (ข.ย.2)
3. ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะ
    ยาบรรจุเสร็จฯสำาหรับสัตว์ (ข.ย.3)

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานพยาบาลภาคเอกชน
(รพ.เอกชน 354 แห่ง และคลินิก 
10,203 แห่ง) ส่วนสถานพยาบาลภาครัฐ 
1,003 แห่ง ไม่ต้องมีใบอนุญาต

ใบอนุญาตนำาเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

ใบอนุญาตให้ตั้งและดำาเนินการ
สถานพยาบาลสัตว์

-

7931

1871

NA*

NA*

NA(*)
(3,164)1

(763)1

11,5602 

3233

2993

27,1653

2,0584

3,102,530 

ครัวเรือน5

Y

Y

Y

Y

Y

N 

Y

Y

Y

N

NA

N

N

Y

Y

Y

Y 

N

Y

Y

Y

NA

บทบาท ใบอนุญาต จำานวน
ส่ง ปลีก

      ขาย

ตารางที่ 1 จำานวนใบอนุญาตตามประเภทผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับยาปฏิชีวนะ
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 NA* : จำานวนผู้กระจายยา ผู้ค้าส่งยา และผู้ขายยา รวมจำานวน 19,934 ราย ประเมินจากการถือใบอนุญาตขาย

ยาแผนปัจจุบัน

 1. ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลุ่มพัฒนาระบบ สำานักยา สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2560 (http://www.

fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/Statistic/establishment.pdf)

 2. ข้อมูลจากสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 (http://bps.moph.go.th/new_bps/

sites/default/files/report-gis59_15Dec17.pdf)

 3. ข้อมูลจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2559 (http://afvc.dld.go.th/index.php/compo-

nent/content/article/9-uncategorised/154-2016-06-20-06-09-41)

 4. ข้อมูลจากสำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2559 (http://dcontrol.dld.go.th/dcon-

trol/index.php/hospital/clinic/217-1)

 5. ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 (https://goo.gl/fNGtx5)

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าในการดำาเนินการของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในวงจรการกระจายยา

ปฏิชีวนะจำาเป็นต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายทั้งสิ้น เว้นแต่โรงพยาบาลรัฐที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบการ

สถานพยาบาล และเกษตรกรท่ีไม่จำาต้องมีใบอนุญาตทำาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์จัดให้มีการขึ ้นทะเบียนใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี ้ยงสัตว์ เพื ่อยกระดับมาตรฐานวิธีปฏิบัติด้าน

การจัดการฟาร์มและด้านสุขภาพสัตว์ 

 อาจจะประมาณการจำานวนผู ้ประกอบการได้จากจำานวนใบอนุญาตที ่ผู ้ประกอบการแต่ละชนิด

ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม มีข้อจำากัดบ้าง เช่น ผู้กระจายยาและผู้ค้าส่งยา

ถือใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเช่นเดียวกับผู้ขายยาปลีก  นอกจากน้ีใบอนุญาตบางชนิดน้ันอนุญาตให้ผู้ประกอบการ

สามารถดำาเนินธุรกิจได้มากกว่าหนึ่งบทบาท เช่น ผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันสามารถขายได้ทั้งยา

แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จฯ ยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯสำาหรับสัตว์ และขายส่งยาแผนปัจจุบัน อีกทั้ง

มีผู้ประกอบการท่ีถือใบอนุญาตมากกว่า 1 ชนิด เช่น ผู้นำาเข้ายา มักถือใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันร่วมด้วย 

ในส่วนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ที่มียา มีการกำาหนดให้ผู้นำาเข้า ผู้ผลิต ผู้ขายอาหารสัตว์ ต้อง

ขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันจำานวนใบอนุญาตดังกล่าว ยังไม่

สามารถระบุว่าเป็นอาหารสัตว์ที่มียา 

 ผู้ที่มีใบอนุญาตนำาเข้ายาฯจำานวน 793 ราย มีทั้งผู้ที ่มีใบอนุญาตนำาเข้ายาฯที่ถือทะเบียนตำารับยา 

ใบจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ รวมทั้งผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีการจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์และขึ้นทะเบียนตำารับยา 

ผู้ที่มีใบอนุญาตผลิตยาฯมีจำานวน 187 ราย เป็นผู้ที่มีทะเบียนตำารับยาประมาณ 163 ราย แต่ไม่สามารถจำาแนก

จำานวนของผู้ที่มีใบอนุญาตผลิตยาฯที่ถือใบจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ได้ เนื่องจากข้อจำากัดของข้อมูล 
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91 กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์. ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระดับประเทศ ปี 2พ.ศ.558. 

ออนไลน์ เข้าถึงได้จาก http://ict.dld.go.th/th2/index.php/th/report/447-report-thailand-livestock/reportservey2558-1/870-report-

survey58-1
92 จำานวนฟาร์มมาตรฐานทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2558 สำานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ออนไลน์ เข้าถึงได้จาก http://

certify.dld.go.th/certify/index.php/th/
93 Sommanustweechai A, Chanvatik S, Sermsinsiri V, Sivilaikul S, Patcharanarumol W, Yeung S, Tangcharoensathien V. Antibiotic 

distribution channels in Thailand: results of key-informant interviews, reviews of drug regulations and database searches. Bul-

letin of the World Health Organization. 2018; 96: 141–144.

 ผู้มีใบอนุญาตขายยามีจำานวน 23,861 ราย โดยร้อยละ 83.5 (19,934) มีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 

แต่ไม่พบว่าผู้ประกอบการรายใดถือใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันไม่มีแบบฟอร์มให้ยื่นขอ

ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน อีกทั้งกฎหมายอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

สามารถขายส่งยาได้ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยที่จำานวนผู้ประกอบการนี้ ครอบคลุมผู้ประกอบการที่

เกี่ยวข้องกับเภสัชภัณฑ์ทุกชนิด ไม่สามารถจำาแนกจำานวนผู้ประกอบการที่ดำาเนินการในส่วนของยาปฏิชีวนะ

เท่านั้นได้

 ปัจจุบันมีผู้ถือใบอนุญาตนำาเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 323 ราย ผู้ถือใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์

ควบคุมเฉพาะ 299 ราย และผูถื้อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 27,165 ราย ตามระบบฐานข้อมูล

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS) ของกรมปศุสัตว์ปีพ.ศ.2558 ระบุว่าประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยง

สัตว์ 3,102,530 ครัวเรือน เช่น ผู้เลี้ยงไก่ 2,402,864 ครัวเรือน ผู้เลี้ยงเป็ด 422,366 ครัวเรือน ผู้เลี้ยงกระบือ 

199,553 ครัวเรือน ผู้เล้ียงสุกร 191,289 ครัวเรือน ผู้เล้ียงโคนม 16,248 ครัวเรือน(91) ซ่ึงเป็นจำานวนของเกษตรกรท่ี

เล้ียงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ ในขณะที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีใบรับรองการปฏิบัติทางการ

เกษตรกรที่ดีด้านปศุสัตว์ (ฟาร์มมาตรฐาน) มีจำานวนรวมทั้งสิ้น 18,576 ฟาร์ม เช่น ไก่เนื้อ 6,430 ฟาร์ม ไก่ไข่ 

1,850 ฟาร์ม โคนม 5,111 ฟาร์ม และสุกร 3,415 ฟาร์ม(92)

เส้นท�งและรูปแบบก�รกระจ�ยย�ไปสู่สถ�นพย�บ�ล ชุมชนและฟ�ร์ม
เล้ียงสัตว์

 การกระจายยาปฏิชีวนะที่กล่าวถึงในที่นี้ ครอบคลุมตั้งแต่การนำาเข้ายา การผลิตยาภายในประเทศ 

การกระจาย การสั่งใช้ และการจ่ายยา จนถึงการใช้โดยประชาชน เจ้าของสัตว์เลี้ยงและเกษตรกร(93) ซึ่งยา

ปฏิชีวนะที่ใช้ในประเทศไทย มีทั้งที่นำาเข้าจากต่างประเทศและผลิตในประเทศ 

 รูปท่ี 1 แสดงการกระจายยาต้านปฏิชีวนะทั้งในมนุษย์และสัตว์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ยาปฏิชีวนะ ออกเป็น  3 ชนิด ได้แก่ เภสัชเคมีภัณฑ์ ยาสำาเร็จรูป และอาหารสัตว์ที่มียา รูปแบบการกระจายยา

ในส่วนต้นที่เป็นการนำาเข้าและผลิตยาที่ใช้ในคนและสัตว์มีความแตกต่างกันไม่มากนัก
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 ในระดับการนำาเข้ายา การผลิตยาในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการนำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ มีทั้งการนำา

เข้ามาเพื่อกระจาย (จำาหน่าย) (A1.1) และใช้ในการผลิตยาในโรงงานของตนเอง (A1.2) ในการนำาเข้าเพื่อ

กระจายส่วนใหญ่มีการจำาหน่ายต่อไปยังโรงงานผลิตยา (B) อย่างไรก็ตามมีเภสัชเคมีภัณฑ์บางส่วนที่ขายต่อ

ไปยังผู้ค้าส่ง (D) และร้านขายยา (E) ได้

 การนำาเข้ายาสำาเร็จรูปสามารถผ่านการกระจายได้สองช่องทางได้แก่ผู้นำาเข้าเป็นผู้กระจาย (จำาหน่าย) 

ยาเอง (A2.1) หรือจ้างให้มีผู้กระจายยาให้ (A2.2, A2.3, A2.4)  

 ในระดับการผลิตยา อุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศไทยมีผู้ประกอบการบางรายที่สามารถผลิต

เภสัชเคมีภัณฑ์ได้ (B1) แต่มีจำานวนน้อย ผู้ประกอบการที่ผลิตยาสำาเร็จรูป อาจเป็นผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์มา

ผลิตในโรงงานของตนเอง (B2.1 หรือA1.2 ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว) หรือซื้อจากผู้ประกอบการอื่น (B2.2) ทั้งนี้ผู้ผลิต

ยามักไม่ซื้อเภสัชเคมีภัณฑ์จากผู้ค้าส่งหรือผู้ขายยา 

 จากนั้นจะมีการจำาหน่ายยาที่ผลิตแล้วต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการขายที่แตกต่างกันทั้ง

ที่ผู้ผลิตเป็นผู้ขาย (กระจาย) เองผ่านผู้แทนขายหรือจ้างผู้กระจายยา

 ในระดับการกระจายยาและการจ่ายยา ผู้กระจายเภสัชเคมีภัณฑ์ (C1) มักเป็นผู้ประกอบการเดียวกับ

ผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ (A1.1) โดยสามารถขายเภสัชเคมีภัณฑ์ต่อไปยังผู้รับอนุญาตผลิตยาและผู้รับอนุญาต

ขายยา ในส่วนผู้กระจายยามีทั้งผู้กระจายยาที่ทำาหน้าที่เป็นทั้งผู้ผลิตยาและ/หรือผู้นำาเข้ายา (C2.1) หรือเป็น

ผู้กระจายยาท่ีมีหน้าท่ีกระจายยาเท่าน้ัน (C2.2, C2.3) เพ่ือทำาการจำาหน่ายยาต่อให้ผู้ค้าส่ง (D) สถานพยาบาลคน 

(F) ร้านขายยา (E) สถานพยาบาลสัตว์ (J) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (H) และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (K)  

 ส่วนผู้ค้าส่ง (D) และร้านขายยา (E) เมื่อรับยามาจากผู้กระจายยา (C) แล้ว จึงจำาหน่ายยาต่อไปยังผู้ที่

มีส่วนเก่ียวข้องเช่นเดียวกับผู้กระจายยา (C) เว้นแต่ไม่มีการขายยาให้สถานพยาบาลภาครัฐ (F) โรงงานผลิต

อาหารสัตว์ (H) และฟาร์มแบบผสมผสาน (K) รวมทั้งประชาชนและผู้ที่มีสัตว์เลี้ยง 

 เมื่อโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (H) ผลิตอาหารสัตว์ที่มียาแล้ว จึงขายให้แก่ร้านขายอาหารสัตว์ (I) และ

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (K) 

 ในระดับการใช้ยา จะเห็นได้ว่าประชาชนนอกจากจะได้รับยาจากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน (F) 

แล้ว ยังสามารถซื้อยาจากร้านค้าส่ง (D)และร้านขายยา (E) ได้เช่นเดียวกับผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ได้รับยาจากสถาน

พยาบาลสัตว์ (J) และสามารถซื้อจากร้านค้าส่ง (D) และร้านขายยา (E) ได้ นอกจากนี้เกษตรกรสามารถซื้อยาได้

หลายช่องทาง ทั้งจากผู้กระจายยา (C) ร้านค้าส่ง (D) ร้านขายยา (E) และซื้ออาหารสัตว์ที่มียาจากโรงงานผลิต

อาหารสัตว์ (H) และร้านขายอาหารสัตว์ (I) ได้
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รูปที่ 1 แสดงเส้นทางการกระจายของเภสัชเคมีภัณฑ์ ยาสำาเร็จรูป และอาหารสัตว์ที่มียา
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2. กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รควบคุมคุณภ�พ ม�ตรฐ�นและ
 ก�รกระจ�ยย�ปฏิชีวนะ

 กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายยา ได้แก่ พรบ. ยา พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 5) กำากับ

ดูแลโดยสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครอบคลุมเภสัชเคมีภัณฑ์ ยาสำาเร็จรูป รวมทั้งยาปฏิชีวนะและ

ยาปฏิชีวนะที ่เป็นสารผสมล่วงหน้าเป็นยาบรรจุเสร็จที ่ใช้ในสัตว์ (medicated premix) โดย พรบ.ยา

มีรายละเอียดบังคับใช้ในผู้รับอนุญาตการนำาเข้า ผลิตและขายยา พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 

กำากับดูแลโดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ ่งกำาหนดให้อาหารสัตว์ที่มียา (ครอบคลุม

ยาปฏิชีวนะ) ถือเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ในกฎหมายฉบับนี้มีขอบเขตควบคุมการนำาเข้า ผลิต และขาย

อาหารสัตว์ที่ควบคุมเฉพาะ รวมถึงการใช้อาหารสัตว์ที่มียาในระดับฟาร์ม ทั้งนี้ กฎหมายทั้งสองฉบับไม่ได้

ควบคุมในส่วนมาตรฐานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการสั่งจ่ายยาของผู้ประกอบวิชาชีพ (profession) เนื่องจาก 

มีการกำากับโดยพรบ.วิชาชีพที่เกี่ยวข้องแล้ว

 ทั้งนี้ พรบ.ยา กำาหนดให้มีใบอนุญาตผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ผู้นำาเข้า ผู้ผลิต และผู้ขาย โดย

กำาหนดให้ผู ้นำาเข้าและผลิตยาต้องขึ ้นทะเบียนตำารับยาและจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ที ่ตนนำาเข้าและ

ผลิต (ตามลำาดับ) โดยภาพรวมของการบังคับใช้กฎหมาย เป็นการเน้นควบคุมผู้ประกอบการ ให้มีคุณสมบัติ

ตามที่กำาหนด ร่วมกับคุณภาพและมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนในวงจร ได้แก่ ในการนำาเข้าได้มีการกำาหนดด่าน

ตรวจ การนำาเข้ายา 40 ด่าน (94) และเภสัชเคมีภัณฑ์ 10 ด่าน (95) ให้มีการผลิตยาภายใต้คุณภาพและหลักเกณฑ์

วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice; GMP) ตามมาตรฐานการผลิตยา ตามข้อกำาหนด

ของ Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme: PIC/S (96) และการขายตามวิธีการปฏิบัติทาง

เภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice) (97) ทั้งนี้มีส่วนของการควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับยา

ปฏิชีวนะในการนำาเข้ายาปฏิชีวนะบางชนิด (เช่น คลอแรมเฟนิคอล ไนโตรฟูแรน เป็นต้น) จะต้องได้รับอนุญาต

จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน (98)

 ยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่จัดเป็นยาอันตราย หมายถึง ยาท่ีต้องขายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันภายใต้

การควบคุมของเภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดจำาหน่าย (ไม่ใช้ใบสั่งแพทย์) ในส่วนของยาควบคุมพิเศษ

ที่เป็นยาปฏิชีวนะ ซึ่งระบุว่าให้ขายให้กับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือสัตวแพทย์หรือยาตามใบสั่งยาของ

ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือสัตวแพทย์เท่านั้น ได้แก่ ยาซัลฟานิลาไมด์ (Sulfanilamide) เฉพาะที่ใช้สำาหรับ

รับประทาน ยาคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) เกลือของคลอแรมเฟนิคอล (Salts of Chloramphenicol) 

94 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำาหนดด่านนำาเข้า ฉบับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 
95 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กำาหนดด่านนำาเข้ายาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำาเร็จรูปที่มีส่วนผสมของ

สารออกฤทธิ์รวมทั้งเกลือของสารดังกล่าวฉบับที่ 1, 2, 3 และ 4
96 ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำาหรับผู้รับอนุญาตผลิตยา (พ.ศ. 2559)
97 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การกำาหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตาม

กฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 
98 ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องชนิดของยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำาเร็จรูปที่ผู้นำา

เข้ามาในราชอาณาจักรต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (พ.ศ. 2545)
99 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ยาอันตราย
100 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ
101 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ยาสามัญประจำาบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.255
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102 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
103 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559
104 คำาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 678/2531 เรื่องเพิกถอนทะเบียนตำารับยา
105 คำาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 451/2545) เรื่องเพิกถอนทะเบียนตำารับยา
106 Tangcharoensathien V, Chanvatik S, Sommanustweechai A. Complex determinants of inappropriate use of antibiotics. Bul-

letin of the World Health Organization. 2018; 96: 101–109

ที่ใช้สำาหรับเด็ก ยาคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) ที่เป็นทะเบียนตำารับยาสำาหรับสัตว์ และที่ใช้ภายใน

สำาหรับผู้ใหญ่ (99,100,101) ในการควบคุมเภสัชเคมีภัณฑ์ มีการกำาหนดให้ผู้นำาเข้าขายให้กับผู้รับอนุญาตผลิตและ

ขายยาเท่านั้น 

 ทั้งนี้ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยากำาลังอยู่ระหว่างการจัดทำามาตรการควบคุมยาและกำาหนด

ยาต้านจุลชีพสำาหรับมนุษย์ ซึ่งจะจำากัดช่องทางการจำาหน่ายยาตามระดับความเข้มงวด เช่น จำาหน่ายเฉพาะ

สถานพยาบาลเท่านั้น และกำาหนดยาบางประเภทให้เป็นยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 

 การควบคุมอาหารสัตว์ที่มียา อยู่ภายใต้ พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศ

บังคับใช้ในปีที่ผ่านมา และยังอยู่ระหว่างการร่างประกาศที่เกี่ยวข้องตามที่กำาหนดในพรบ. ทั้งนี้ได้มีการห้าม

ใช้ยาต้านจุลชีพทุกชนิดผสมลงในอาหารสัตว์เพื่อเร่งการเจริญเติบโต (102) และห้ามใช้เภสัชเคมีภัณฑ์ผสมใน

อาหารสัตว์ (103) 

 ที่ผ่านมา จากปัญหาของยาปฏิชีวนะตกค้างและเชื ้อดื ้อยาในสัตว์ที ่นำามาเป็นอาหาร สำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ได้ประกาศเพิกถอนทะเบียนตำารับยาสำาหรับสัตว์ เช่น ทะเบียนตำารับยาที่มี

คลอแรมเฟนิคอล(104)  ไนโตรฟูราโซน (Nitrofurazone) ฟูราโซลิโดน (Furazolidone) ไดเมทไตรดาโซล  

(Dimetridazole)  และโรนิดาโซล  (Ronidazole)(105) 

 

3.  ปัญห�ก�รกระจ�ยย�ปฏิชีวนะในปัจจุบัน

 ปัญหาการกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะในประเทศไทยมีในหลายมิติ เช่น ประชาชนเข้าถึงยา

ได้ง่ายเกินไป มีการใช้เกินความจำาเป็น มีการใช้อย่างไม่เหมาะสมในภาคการเกษตร มีการสั่งใช้ยาอย่างไม่สม

เหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงบทบาทที่ไม่เหมาะสมของอุตสาหกรรมและธุรกิจยา (106)

 ประชาชนไทยยังขาดความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ไม่สามารถแยกได้ระหว่างยาปฏชีิวนะกับยาแก้อักเสบ 

รวมทั้งมีพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม เช่น กินยาปฏิชีวนะไม่ครบตามท่ีแพทย์/เภสัชกรแนะนำา 

กินยาไม่ต่อเน่ือง ไปจนถึงการให้ยาท่ีกินไม่หมดแก่ผู้อ่ืน ท้ังยังสามารถหาซื้อยาปฏิชีวนะจากร้านขายยาได้ง่ายโดย

ไม่ต้องมีใบสั่งจ่ายยาจากแพทย์ พบว่าหลายครั้งที่ประชาชนปฏิเสธการตรวจวินิจฉัยแต่เรียกร้องยาปฏิชีวนะ

จากบุคลากรทางการแพทย์ ยิ่งไปกว่านั้น ประชาชนสามารถซื้อยาปฏิชีวนะจากร้านขายยาโดยไม่มีการจำากัด

ปริมาณ ไม่มีการตรวจสอบและควบคุมแม้ว่าจะมีการซื้อคราวละมากๆ ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการที่ประชาชน

ไม่เข้าใจปัญหาท่ีอาจขึ้นจากการได้รับยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ทราบข้อบ่งใช้และข้อควรระวัง ไปจนถึง

ไม่ทราบผลเสียของการเกิดการดื้อยาต้านจุลชีพ 
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 ประเทศไทยมีการผลิตสัตว์ที่นำามาเป็นอาหารทั้งที่ใช้บริโภคในประเทศและส่งออก มีการใช้ยาปฏิชีวนะ

ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อรักษาโรค รวมทั้งเพื่อป้องกันและควบคุมโรค โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ยาปฏิชีวนะในสัตว์ส่วนใหญ่เป็นยากลุ่มเดียวกับที่ใช้ในคน เช่น ยากลุ่มเตตร้าไซคลิน ยากลุ่มเพนนิซิลลิน ทั้งนี้

เกษตรกรสามารถซื้อยาจากร้านขายยาได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ แม้ว่าปัจจุบัน ภาครัฐจะมีการ

ส่งเสริิมให้มีการเข้าร่วมในโครงการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แต่ยังไม่ครอบคลุมฟาร์มในประเทศไทยทั้งหมด 

จึงขาดกลไกการควบคุมการใช้ยาในระดับฟาร์มทั่วไป มีการศึกษาพบว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ไม่ตรงตามข้อบ่งใช้ มีการใช้มากเกินความจำาเป็น รวมทั้งมีการใช้ยากลุ่ม critically important antimicrobial 

ในการเลี้ยงสัตว์(107) นอกจากนี้ยังมีการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย มีการรั่วไหลของเภสัชเคมีภัณฑ์เข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

โดยตรง ยิ่งไปกว่านั้นยังพบการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันและรักษาโรคในพืช เช่น พืชตระกูลส้ม ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบตอ่การปนเป้ือนในส่ิงแวดล้อม หรือการตกค้างของยาได้ รวมท้ังอาจจะเกิดเช้ือในส่ิงแวดล้อมท่ีดื้อยา

ต้านจุลชีพอีกด้วย

 การใช้ยาปฏิชีวนะต้องอาศัยความรู ้และความเข้าใจถึงสาเหตุการเกิดโรค เพ่ือนำาไปสู่การเลือกใช้

ยาที่มกีลไกการออกฤทธ์ิท่ีตรงตามเช้ือสาเหตุ ซ่ึงต้องการข้อมูลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการรวมท้ังความชุก

และแบบแผนของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ที่ได้จากการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาระดับประเทศที่เป็นปัจจุบันเพื่อตัดสินใจ

เลือกใช้ยาท่ีไวต่อเช้ือก่อโรคได้อย่างถูกต้อง ท้ังน้ีการสั่งใช้ยาโดยแพทย์และสัตวแพทย์อยู่ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ 

แม้ว่าสถานพยาบาลคนและสัตว์ภาคเอกชนจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2559 และ

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แต่ก็ไม่ได้มีข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายยา

ปฏิชีวนะ อีกท้ังไม่ได้ควบคุมเวชปฏิบัติของแพทย์ในส่วนของการสั่งใช้ยา จึงไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่

ควบคุมการจ่ายยาปฏิชีวนะ 

 ยาจัดเป็นสินค้าสาธารณะ (public goods) ที ่ไม่สามารถใช้กลไกตลาดในการจัดสรรได้อย่าง

เหมาะสม การกระจายยาปฏิชีวนะในประเทศไทยยังอยู่ในรูปแบบที่ไม่มีการควบคุมการกระจายในระดับชุมชน

และการเกษตร (มีเพียงการกำาหนดเร่ืองการคัดเลือกและจัดหายาปฏิชีวนะในระดับประเทศภายใต้บัญชียาหลัก

แห่งชาติ) ในรูปที่ 1 เส้นทางการกระจายยาปฏิชีวนะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีผู้ประกอบการที่สามารถจำาหน่าย

ยาปฏิชีวนะเป็นจำานวนมาก ทั้งการขายปลีกและขายส่ง ก่อให้เกิดกลไกตลาดที่อุปทานตอบสนองอุปสงค์ 

(supply responses to demand) ท่ีสามารถขายยาตามความต้องการของผู้ซ้ือได้อย่างไม่มีการจำากัด อีกท้ัง

ผู้ขายสามารถกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ต่อยาปฏิชีวนะได้ด้วย (supplier-induce demand) ประกอบกับการ

ควบคุมตรวจสอบผู้ประกอบการก็ยังไม่เข้มงวด มีการจำาหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านขายยาโดยไม่มีการควบคุมโดย

เภสัชกร มีการจำาหน่ายยาปฏิชีวนะในช่องทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ร้านชำา (108, 109) 

107 ณัฐธิดา สุขสาย, ณัฐพร รัฐบำารุง, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม และหทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล. การใช้ยาปฏิชีวนะในฟารม์ปศุสัตว์ กรณีศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ วารสารเภสัชกรรมไทยปีที่ 8 เล่มที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.2559 หน้า 282-294 
108 วราภรณ์ สังข์ทอง. ความชุกของร้านชำาที่จำาหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอำาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และปัจจัยที่ทาให้เกิดการจำาหน่าย.วารสาร

เภสัชกรรมไทย ปีที่ 7 เล่มที่ 1 มค.-มิย. 2558 หน้า 38-46.
109 อารีรัตน์ คุณยศยิ่ง. ความชุกและลักษณะของร้านชำาที่จำาหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอำาเภอวังเหนือ จังหวัดลำาปาง. วารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 7 

เล่มที่ 2 กค.ธค. 2558 หน้า 114-120.
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112 Cars O, Mölstad S, Melander A. Variation in antibiotic use in the European Union. Lancet 2001; 357(9271): 1851-1853.
113 Grave K, Torren-Edo J, Mackay D. Comparison of the sales of veterinary antibacterial agents between 10 European countries. 

Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2010; 65:2037–2040.
114 Tangcharoensathien V, Sommanustweechai A, Chanthong B, Sumpradit N, Sakulbumrungsil R, Jaroenpoj S, Sermsinsiri V; on 

behalf of the Thai SAC Working Group. Surveillance of antimicrobial consumption: methodological review for systems develop-

ment in Thailand. Journal of Global Health. 2017:7 ;010307 

4. ข้อมูลปริม�ณก�รกระจ�ยย�ปฏิชีวนะ : ข้อจำ�กัดในก�รพัฒน�
 นโยบ�ย 

 ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ และอัตราการบริโภคยาปฏิชีวนะในคนและสัตว์  ที่ผ่านมา 

ข้อมูลปริมาณการบริโภคยาปฏิชีวนะเป็นการประมาณทางอ้อมจากมูลค่าการผลิตและนำาเข้าที่สำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาได้จากรายงานประจำาปีของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีข้อจำากัดทั้งในแง่ของ

ความถูกต้อง ความครอบคลุม และความครบถ้วนของรายงาน ทำาให้ไม่สามารถใช้ในการประเมินสถานการณ์

การบริโภคยาปฏิชีวนะในภาพรวมของประเทศได้ รวมท้ังไม่สามารถระบุสัดส่วนการกระจายยาในแต่ละช่องทางด้วย

จึงเป็นอุปสรรคในการระบุปัญหา ทำาให้ไม่สามารถกำาหนดมาตรการท่ีมีประสิทธิผลในการจำากัดการใช้ยาปฏิชีวนะ 

และการส่ือสารทำาความเข้าใจกับผู้กำาหนดนโยบายหรือประชาชนให้เกิดความตระหนักได้

 ในประเทศที่พัฒนาแล้วมีระบบติดตามการบริโภคยาต้านจุลชีพในระดับประเทศและในระดับ

สถานพยาบาลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ.1990 เป็นต้นมา ทำาให้สามารถใช้ข้อมูลจากการติดตามในการพิจารณา

กำาหนดนโยบายเพื่อลดปริมาณการบริโภคลงในช่องทางสำาคัญต่างๆได้ ในภูมิภาคยุโรปมีระบบการติดตาม

การบริโภคยาต้านจุลชีพในระดับประเทศทั้งในคน (ESAC-Net) (110) และในสัตว์ (ESVAC) (111)  และมีศูนย์

ประสานงานท่ีทำาหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการบริโภคยาต้านจุลชีพของแต่ละประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบ

ในระดับภูมิภาค และเป็นข้อมูลประกอบตัวชี้วัดในการติดตามการดำาเนินงานด้านการใช้ยาต้านจุลชีพ โดย

ระบบนี้เป็นเครื่องมือสำาคัญให้การสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อกำาหนดและขับเคลื่อนนโยบาย ตัวอย่างเช่น 

กรณีศึกษาของประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2543 พบว่ามีอัตราการบริโภคยาต้านจุลชีพสูงที่สุดในมนุษย์เมื่อเปรียบ

เทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค ประกอบกับมีอุบัติการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์เพ่ิมสูงขึ้น (112) ทำาให้

รัฐบาลฝรั่งเศสเร่งการแก้ไขปัญหาเพื่อลดการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างจริงจัง จนทำาให้ประสบผลสำาเร็จในการลด

การใช้ยาต้านจุลชีพได้ (113)

 ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความพยายามที่จะพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบริโภคยาต้านจุลชีพในคนและสัตว์ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างหลากหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การอนามัย

โลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 

(United States Agency for International Development-USAID) (114) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
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การบริโภคยาต้านจุลชีพในคนและสัตว์ สอดคล้องกับข้อแนะนำาด้านระเบียบวิธีการดำาเนินงานและรูปแบบการ

รายงานขององค์การอนามัยโลก (115) เช่น หน่วยวัดเป็น Defined daily dose per 1000 inhabitant-day 

สำาหรับคน และ มิลลิกรัมของยาต่อ Population Correction Unit สำาหรับสัตว์ 

5.  วิจ�รณ์ และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหาการกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมเป็นประเด็นที่มีความสำาคัญระดับโลกใน

ปัจจุบัน มีมาตรการเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นจำานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแผนดำาเนินการระดับโลกเรื่องการดื้อยา

ต้านจุลชีพ (Global Action Plan on Antimicrobial Resistance: GAP-AMR) (116) ที่พัฒนาขึ้นภายใต้ความ

ร่วมมือแบบไตรภาคีระหว่างองค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การ

โรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (WHO/FAO/OIE tripartite) ที่ระบุในเป้าหมายที่ 4 ของแผนฯ ให้มีการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมทั้งในคนและสัตว์ โดยให้การกระจายและสั่งใช้ยาอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากร

ทางการแพทย์และมีกฎหมายควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยา

ต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ที่ได้รับการรับรองจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 

ให้มีระบบควบคุมและติดตามการกระจายยาต้านจุลชีพแบบบูรณาการทั้งยาสำาหรับมนุษย์และสัตว์ ภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศ อย่างไรก็ตาม ณ ที่นี้มีข้อเสนอ

แนะในการดำาเนินงานด้านต่างๆ ดังน้ี

5.1 ก�รปรับปรุงและบังคับใช้ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยหรือกฎระเบียบ 

 ควบคุมการกระจายและการเข้าถึงยาและเภสัชเคมีภัณฑ์ให้เข้มงวดมากขึ้น โดยเร่งรัดการทบทวน

การจัดประเภทยาปฏิชีวนะ (Reclassification) ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ควบคุมการนำาเข้าและการผลิตให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย เพื่อลดปัญหายาผิดกฎหมายและยาไม่มีคุณภาพ ควบคุมช่องทางการกระจายเภสัชเคมีภัณฑ์

ให้รัดกุมมากขึ้น โดยไม่ให้รั่วไหลไปยังฟาร์มโดยตรง ตลอดจนให้เร่งการบังคับใช้พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

ที่เพิ่งมีการประกาศ และออกร่างระเบียบข้อกำาหนดเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการ

ควบคุมการใช้ยาในระดับฟาร์มโดยให้อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ 

115 WHO methodology for a global programme on surveillance of antimicrobial consumption [cited 2017 January 25]. Available 

from http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/WHO_AMCsurveillance_1.0.pdf?ua=1 
116 World Health Organization. Global Action Plan on Antimicrobial Resistance [Internet]. World Health Organization; 2015 [cited 

2017 January 25]. Available from http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/193736/1/9789241509763_eng.pdf?ua=1
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117 พิสนธิ์ จงตระกูล โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล: เส้นทางสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล Thai J Pharmacol; Vol. 37: No. 1, 2015 

5.2  ก�รพัฒน�ระบบเฝ้�ระวังก�รบริโภคย�ต้�นจุลชีพในคนและสัตว์ 

 สนับสนุนการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนของระบบเฝ้าระวังการบริโภคยาต้านจุลชีพในคนและสัตว์โดย

เร็ว เพราะเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ทำาให้ทราบสถานการณ์ของการบริโภค โดยขยายการทำางานของระบบในเชิง

ลึกเพื่อให้ทราบถึงปริมาณและแบบแผนของการใช้ยาปฏิชีวนะ ที่มีความเชื่อมโยงกับความชุกของการติดเชื้อ

ดื้อยา (Point Prevalence survey) ทั้งในระดับโรงพยาบาลและชุมชน รวมถึงข้อมูลการใช้ในสัตว์แต่ละชนิด

ท้ังในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง เพื่อที่จะนำาข้อมูลดังกล่าวมาใช้กำาหนดนโยบายเฉกเช่นประเทศฝรั่งเศสซ่ึงประสบ

ความสำาเร็จ อีกทั้งเปิดเผยสู่สาธารณะให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์นำาไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะใน

การสร้างความตระหนักให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา

5.3  ก�รให้คว�มรู้แก่ผู้ประกอบวิช�ชีพ 

 ส่งเสริมให้มีมาตรการกำากับดูแลการใช้ยาในสถานพยาบาล ท้ังคลินิกคน โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 

ไม่ให้มีการจ่ายยาปฏิชีวนะโดยไม่จำาเป็น เช่น โรคหวัด ไอ เจ็บคอ ท้องร่วง และแผลเลือดออกทั่วไป และ

สนับสนุนให้มีการนำาข้อมูลเชื้อดื้อยามาประกอบเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะแต่ละชนิด รวมทั้ง

ส่งเสริมให้มีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการก่อนการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะที่ควรสงวนไว้เป็นพิเศษ ส่งเสริมการ

ดำาเนินการโครงการ “โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” (117) ที่เน้นทั้งการดำาเนินการของบุคลากร

ทางการแพทย์ให้มีความเข้มแข็งและจริยธรรมในการทำางาน ไปจนถึงการสร้างเครื่องมือและความตระหนักรู้ให้

เกิดการสั่งใช้ยาได้เหมาะสม โดยเน้นจุดที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหาการกระจายปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม

5.4 ก�รให้คว�มรู้แก่ประช�ชนและเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนท�งเลือก
 เพื่อลดก�รใช้ย�ปฏิชีวนะในภ�คก�รเกษตร

 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้ยาที่เหมาะสมและสร้างความตระหนักต่อปัญหาเชื ้อดื ้อยา

ผ่านการสื่อสารที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งเพื่อกระตุ้น

ภาคธุรกิจการเกษตรให้ผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย ตลอดจนตรวจสอบการทำางานของภาครัฐในการควบคุม

บังคับใช้กฎหมายต่อผู้ประกอบการ 
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 หน่วยงานภาครัฐและวิชาชีพต่างๆควรให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่เกษตรกรในการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ 

จัดให้มีฉลากยาและข้อบ่งใช้ที่ชัดเจน ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ โดยเน้นมาตรการเข้มงวดในการควบคุม

และป้องกันโรค เพ่ือลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ รวมท้ังส่งเสริมทางเลือกอ่ืน เช่น สารเสริมชีวนะ (pro-biotic) 

สมุนไพร การใช้วัคซีนที่มีประสิทธิผลในการป้องกันโรค สนับสนุนให้เกิดเกษตรกรรมที่มีความปลอดภัยและ

ยั่งยืน  รวมท้ังสร้างกลไกทางการตลาดของอาหารปลอดภัยเพ่ือให้เกษตรกรมีทางเลือกในการเล้ียงสัตว์มากข้ึน 

กิตติกรรมประก�ศ

 บทความน้ี เป็นการต่อยอดจากข้อมูลงานวิจัยเร่ือง “การวิเคราะห์ระบบยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์: 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกฎหมาย” ที่จัดทำาขึ้นโดยความร่วมมือของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรมปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และสำานักงานพัฒนาโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

จึงขอขอบพระคุณคณะผู้วิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้
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สถ�นก�รณ์ย�ไม่เหม�ะสมระดับอำ�เภอ : 
กรณีศึกษ�อำ�เภอปทุมร�ชวงษ�

  จันทร์จรีย์ ดอกบัว
  โรงพย�บ�ลปทุมร�ชวงษ� จ.อำ�น�จเจริญ

4.4

ปัญห�ย�ในชุมชน

 ด้วยทีมงานได้พิจารณาว่า สเตียรอยด์เป็นปัญหาที่สำาคัญที่สุดของปัญหาการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมใน

ชุมชน ดังนั้น การทำางานเฝ้าระวังในพื้นที่อำาเภอปทุมราชวงศา ระหว่างปี 2555-2556 จึงเน้นการเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับสเตียรอยด์ และได้ใช้แบบประเมินผู้สัมผัสสเตียรอยด์ท่ีพัฒนาจากแบบประเมินของภก.เด่นชัย ดอกพอง 

โรงพยาบาลขุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ118 ในการสำารวจข้อมูล และจากการเก็บรวมรวมข้อมูลดังกล่าวในปี 

พ.ศ. 2555 ในพื้นที่หมู่ที่ 1-9 ของตำาบลหนองข่า อำาเภอปทุมราชวงศา โดยการสุ่มสัมภาษณ์ครัวเรือนจำานวน 

1,015 หลังคาเรือน ครอบคลุมประชาชนจำานวน 3,420 คน  พบว่า มีประชาชนจำานวน 340 คน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 10 ของคนที่สำารวจที่ให้ข้อมูลว่าได้รับประทานยาที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีการปลอมปนสเตียรอยด์ 

(ตารางที่ 1)

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559

118 ภก.เด่นชัย ดอกพอง. การจัดการสเตียรอยด์: การสร้างระบบดูแลผู้ป่วยโดยเครือข่ายชุมชน. ยาวิพากษ์ ฉบับที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 หน้าที่ 

14 เข้าถึงได้ที่ http://www.thaidrugwatch.org/download/series/series15.pdf
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ตารางที่ 1 จำานวนประชาชน ครัวเรือนที่เก็บข้อมูล และจำานวนประชาชนที่พบว่าได้สัมผัสกับยาที่มีโอกาส

ปนปลอมสเตียรอยด์ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2555)

 ในระยะต่อมา ทีมงานต้องการหลักฐานสถานการณ์ยาในชุมชนท้ังหมด จึงขอความร่วมมือจากเครือข่าย 

อสม. และกลุ่มผู้ประกอบการร้านชำาในชุมชน ในการสำารวจยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่เหมาะสมในปี พ.ศ. 2557 

พบปัญหายาไม่เหมาะสมกระจายอยู่ในแหล่งกระจายยาต่างๆ เช่น ร้านค้า ร้านยา รถเร่ รถฉายหนัง พนักงาน

ขายตรง ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด และการซื้อผ่านสื่อต่างๆ รายการยาที่ไม่เหมาะสมที่มีจำาหน่าย เช่น ยาแก้ปวด

ต่างๆ ยาลดการอักเสบ (ป๊อก, ยาชุด) ยาปฏิชีวนะ (กาโน่) และยาอันตรายอื่นๆ เช่น โลโมติล ยาถ่ายพยาธิ 

ยาสมุนไพรเถื่อน นอกจากนี้ยังพบผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ เช่น นำ้าสมุนไพรอินทรา คาวตองแม็กซ์ (ตารางที่ 2)

หมู่ 1 หนองข่า  469  153         1  15  6  8 21      51

หมู่ 2 โคกค่าย  400  100         0  0  4  6 0       10

หมู่ 3 หนองแมงดา 449  127         2  15  1  15 31      64

หมู่ 4 ป่าหวาย  57  14         0  19  4  1 9        33

หมู่ 5 นาตากล้า  325  94         4  36  16  18 18      92

หมู่ 6 หนองไฮน้อย 556  189         0  8  0  2 7       17

หมู่ 7 สงยาง  399  120         0  0  3  1 7       11

หมู่ 8 หนองหิน  157  73         3  13  0  0 0       16

หมู่ 9 หนองไฮน้อย 608  145         4  24  4  12 2       46

Total   3,420  1,015        14  130  38  63 95     340

 ยาลูกกลอน    ยาชุด   ยาฉีด    ยาหม้อ   รถเร่    รวม
หมู่บ้าน

จำานวนคนที่
ทำาการสำารวจ

จำานวน
หลังคาเรือน

การได้รับยาที่มีโอกาสปลอมปน Steroid (คน)
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ตารางที่ 2 ข้อมูลการสำารวจปัญหายาไม่เหมาะสมที่พบในพื้นที่ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2557)

เขตรับผิดชอบ

พื้นที่/หมู่บ้าน

ตัวอย่างยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพไม่เหมาะสมในชุมชน

ช่องทางการกระจายยา

ที่ไม่เหมาะสมในชุมชน

รพ.สต.สามแยก

รพ.สต.หนองข่า

รพ.สต.หนองไฮน้อย 

รพ.สต.ตาดใหญ่

รพ.สต.นาป่าแซง

1. ยาป๊อก
2. ยาโลโมติล
3. ยาชุด
4. นำ้าสมุนไพรอินทรา
5. ซันคาร่า
6. คาวตองแม็กซ์
7. ยาประดงเบอร์ 5
8. ยาถ่ายพยาธิ

1. ยาชุด
2. ยาลูกกลอน  ยาสมุนไพร
3. ยาประดง  ยาคลายเส้น
4. ยาปฏิชีวนะ
5. ยาสตรี
6. นำ้าผลไม้ที่มีการโฆษณา
    เกินจริงในการรักษาโรค

1. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโฆษณา
   เกินจริง เช่น นำ้าผลไม้อินทรา 
   คาวตองแม็กซ์  
2. ยาแก้ปวดตามรถเร่
3. ยาชุดแก้ปวดที่ขายตามร้านค้า
    ในชุมชน
4. ออริโอไมซิน ป๊อก กาโน่

1. ยาประดงหมอเสาร์
2. กาโน่  ป๊อก

1. กาโน่  ป๊อก

1. ร้านค้าในชุมชน
2. ร้านขายยาในอำาเภอ
3. รถส่งยา รถเร่
4. วิทยุกระจายเสียงในชุมชน
5. ตัวแทนจำาหน่าย คนเดินขาย
6. หมอเทวดา

1. กรุงเทพมหานคร
2. ร้านขายยาในตัวเมือง
3. รถเร่
4. ร้านขายของส่ง
5. ร้านขายของชำาในชุมชน

1. ร้านของชำา
2. รถเร่
3. ร้านขายของส่ง
4. รถเร่  คนเดินโฆษณาขาย

1. ร้านค้าในชุมชน
2. รถเร่เข้ามาขาย
3. มีจุดพักขายยาในชุมชน
4. มีโฆษณาชวนเชื่อทางวิทยุ
   กระจายเสียง

1. รถเร่
2. ร้านขายของชำา
3. ผู้แทนจำาหน่าย
4. การโฆษณาผ่านทางวิทยุ
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เขตรับผิดชอบ

พื้นที่/หมู่บ้าน

ตัวอย่างยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพไม่เหมาะสมในชุมชน

ช่องทางการกระจายยา

ที่ไม่เหมาะสมในชุมชน

รพ.สต.วินัยดี

รพ.สต.ลือ

รพ.สต.นาผาง

รพ.สต.คำาโพน

รพ.สต.โนนงาม

รพ.สต.แสนสุข

หน่วยบริการปฐมภูมิ 
รพ .ปทุ ม ราชวงศา 
(PCU

1. ยาลูกกลอน ยาชุด
2. กาโน่  ป๊อก
3. นำ้าสมุนไพรอินทรา

1. นำ้าสมุนไพรอินทรา 
2. ป๊อก 
3. ยาปฏิชีวนะ

1. ยาแก้ปวด  สมุนไพร  น้ำาผลไม้  
2. ยาปฏิชีวนะ

1. ยาชุดในร้านชำา
2. นำ้าผลไม้สมุนไพร
3. ยากระตุ้นทางเพศ

1. ยาชุด
2. ยาประดง
3. นำ้าผลไม้
4. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

1. ยาชุดแก้ปวด  
2. สมุนไพรแก้ปวด

1. ยาชุดแก้ปวด
2. ยานำ้าสมุนไพร  นำ้าผลไม้
3. ยาแก้ปวด

1. ห้างขายส่ง
2. รถเร่
3. ร้านค้าในชุมชน
4. ร้านขายยา

1. ห้างขายส่ง
2. ร้านสะดวกซื้อ
3. ร้านขายยา
4. เดินขายตรง
5. ตลาดนัด

1. ร้านค้าในชุมชน
2. รถเร่
3. ผ่านวิทยุคลื่นชุมชน
4. ร้านขายยา
5. ซื้อตามตลาดนัด

1. ร้านชำาในชุมชน
2. รถเร่
3. คนเดินขาย
4. โฆษณาตามคลื่นวิทยุชุมชน

1. ร้านขายของในชุมชน
2. รถเร่ รถฉายหนัง
3. ตลาดนัด
4. ร้านขายยา
5. วิทยุคลืนชุมชน

1. ร้านขายของชำา
2. รถเร่
3. เดินขายตรง
4. สั่งซื้อทางไปรษณีย์

1. ร้านขายของชำา
2. รถเร่
3. สื่อวิทยุ
4. ร้ายขายยา
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 เมื่อสำารวจเพิ่มเติมในปีพ.ศ.2558 เพื่อดูเส้นทางการกระจายยา โดยการสอบถามประชาชนในชุมชน

จำานวน 2,593 คน ที ่มีการใช้ยาและสามารถแจ้งแหล่งที ่มาของยาที ่ตนใช้ พบว่า เส้นทางการกระจายยา 

3 อันดับแรก ได้แก่ ได้จากร้านชำาหรือร้านสะดวกซื้อ 1,237 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.7, ได้จาก รพ.สต.และ

โครงการตู้ยาของโรงพยาบาล จำานวน 623 คน คิดเป็นร้อยละ 24.03  และได้รับจากร้าน ขย. 1 จำานวน 564 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.7 (ตารางที่ 3)

 จากข้อมูลที่พบว่าร้านชำาเป็นแหล่งกระจายยาสู่ครัวเรือนเป็นอันดับ 1 นั้น ยังพบอีกว่า ในประชาชน

จำานวน 1,134 คนที่ซื้อยาจากร้านชำานั้น มีจำานวน 172 คน (ร้อยละ 15.17) ที่ได้รับยาอันตราย และ 151 คน 

(ร้อยละ 13.32) ได้รับยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (กฎหมายอนุญาตให้ร้านชำาจำาหน่าย

ได้เฉพาะยาสามัญประจำาบ้านเท่านั้น ดังนั้น การจำาหน่ายยาบรรจุเสร็จฯโดยร้านชำาจึงเป็นการกระทำาที่ผิด

กฎหมาย)

ตารางที่ 3 ข้อมูลแหล่งกระจายยาที่ประชาชนได้รับยามา 

แหล่งกระจาย 

ร้านชำา/ร้านสะดวกซื้อ

สถานีอนามัย/ตู้ยาชุมชน

ร้าน ขย. 1

ร้าน ขย. 2

สั่งซื้อผ่านวิทยุชุมชน-ส่งทางไปรษณีย์

รถเร่

ร้านขายของส่ง

ตลาดนัด

ห้างสรรพสินค้า

สั่งทางอินเตอร์เน็ต

จุดพักยาในชุมชน

รวม

จำานวน

1134/103 

623

564

77

42

36

7

5

1

1

0

2593

ร้อยละ

47.70

24.03

21.75

2.97

1.62

1.39

0.27

0.19

0.04

0.04

0

100
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ก�รจัดก�รปัญห�ก�รกระจ�ยย�ไม่เหม�ะสมในชุมชน

 ทีมงานเห็นว่าการแก้ปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชนน้ัน จะต้องมีหลายภาคส่วน

มาแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่สามารถแก้ไขได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำาพัง ดังนั้น 

จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีสมาชิกมาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการทำาหน้าที่กำาหนดทิศทาง

การทำางานและจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีท้ังแผนเฝ้าระวัง แผนให้การศึกษา และ

แผนรณรงค์ให้เกิดความตื่นตัวและรู้เท่าทัน โดยได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากหน่วยงานภายนอกด้วย 

เช่น กพย. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี อบต. ภายใต้แผนงานต่างๆดังกล่าวนั้น ชุมชนยังได้

ร่วมกันสร้างเครือข่ายอสม.โทรโข่ง ทำาหน้าที่ในการให้ความรู้และสอดส่องเฝ้าระวังยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

ไม่เหมาะสมในชุมชน ซึ่งภายหลังการดำาเนินงานได้ระยะหนึ่ง ก็สังเกตได้ว่า จำานวนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมนั้นเริ่มลดลง  การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งใน

ระดับโรงพยาบาลและระดับชุมชนอย่างจริงจัง ทำาให้ภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำาเภอปทุมราชวงศา

ได้รับเกียรติจากนายอำาเภอและผู้กำากับการสถานีตำารวจในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือแก้ปัญหา

ดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มผู้สื่อข่าวท้องถิ่นก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วย

 ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญก็คือ การมีระบบกลไกในการเฝ้าระวังที่ชัดเจน หรือมีศูนย์เฝ้าระวังการใช้

ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพภายในชุมชนทั้งอำาเภออย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดการทำางานที่มีประสิทธิภาพ มี

แนวทางการดำาเนินงานที่ชัดเจน อีกทั้งยังเกิดการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องด้วย  

 ในด้านผลกระทบต่อประชาชนนั้น เป็นที่ชัดเจนว่า ทำาให้เกิดแหล่งองค์ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เกิดขึ้นในชุมชน เนื่องจากศูนย์เฝ้าระวังฯคอยให้คำาปรึกษาและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำาหรับคนในชุมชน 

ทำาให้คนในชุมชนไม่หลงเชื่อในคำาเชิญชวนหรือคำาโฆษณาหลอกลวง นอกจากนี้ ยังมีการร่วมกันจัดการแก้ไข

ปัญหารถเร่ขายยา มีการช่วยกันแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับทราบ รวมทั้ง

มีการตั้งกฎกติกาของหมู่บ้านเพื่อให้หมู่บ้านปลอดยาไม่เหมาะสมในที่สุด

วิเคร�ะห์ปัจจัยสำ�เร็จและข้อเสนอแนะ

 ในการดำาเนินงานเพื่อให้ปัญหาการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมในชุมชนบรรเทาเบาบางลงได้นั้น พบว่า

การทำางานในลักษณะภาคีเครือข่ายความร่วมมือและมีการบูรณาการงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีความ

สำาคัญมาก ภาคีเครือข่ายเหล่านี้ ได้แก่ อัยการ ตำารวจ สถานศึกษา ฝ่ายปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน 

องค์กรภาคประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสมในแต่ละ

พื้นที่นั้น



รายงานสถานการณ์ระบบยา พ.ศ. 2555-2559

110

 อีกสิ่งสำาคัญในการดำาเนินงานก็คือการเชื่อมข้อมูลเพื่อการจัดการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

ประชาชนในชุมชน หากผู้นำาชุมชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ชุมชนมีกลไกการเฝ้าระวัง ส่งต่อข้อมูล

ให้แก่เจ้าหน้าที่ และหากเกินศักยภาพของเจ้าหน้าที ่ในการจัดการปัญหา เจ้าหน้าที่จะประสานงานต่อไปยัง

หน่วยงานระดับสูงขึ้น เช่น สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์วิชาการด้านยา ศูนย์ตรวจสอบยืนยัน

ข้อมูล จึงจะสามารถลดปัญหายาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนได้ ทำาให้กลไกในการเฝ้าระวังมีความเป็นระบบมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์การทำางานที่ผ่านมา ทีมงานมีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานส่วนกลาง

ที่รับผิดชอบในระดับประเทศควรพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องใช้มาตรการและกลยุทธต่างๆในการทำาให้มีการรายงานข้อมูลฯ

เข้าสู่ศูนย์กลางให้มากขึ้น ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นตัวอย่างท่ีจะนำาไปสู่การให้ความรู้แก่

ประชาชนหรือเป็นข้อมูลที่นำามาใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ 

 นอกจากน้ี ส่วนกลางจะต้องเผยแพร่นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนลงสู่ทุกระดับ พร้อมทั้ง

กำาหนดตัวชี้วัดและมีการนิเทศติดตามอย่างจริงจัง
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“โคลิสติน” ย�เถื่อนฟ�ร์มหมู 
ปัญห�ยีนดื้อย�ส�ยพันธุ์ใหม่

พรรณี อมรวิพุธพนิช
บรรณ�ธิก�รร�ยง�นพิเศษ คมชัดลึก

4.5

 ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ.2558 นักวิทยาศาสตร์ในประเทศจีนเปิดเผยผลการค้นพบยีน 

“เอ็มซีอาร์-ว ัน” (MCR-1) ในฟาร์มหมูจากเชื้อแบคทีเรีย “อีโคไล” ที่มีคุณสมบัติดื้อต่อ “ยาโคลิสติน” ที่ใช้

รักษาโรคในสัตว์และคน สร้างความหวาดวิตกให้วงการแพทย์ทั่วโลก เนื่องจากเป็นยีนกลายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติ

พิเศษสามารถถ่ายทอดการดื้อยาไปยังยีนตัวอื่นและแพร่จากสัตว์สู่มนุษย์ได้ด้วย มีการคาดการณ์ว่า หาก

ยีนเอ็มซีอาร์-วันระบาดกว้างในสิ่งแวดล้อม จะทำาให้มนุษย์เสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาเป็นจำานวนมากขึ้น

อีกหลายเท่า เฉพาะในทวีปเอเชียในปีพ.ศ.2593 อาจมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาสูงถึง 4.7 ล้านคน 

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559

 เวลาผ่านไปไม่กี ่เด ือน ในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2559 วงการแพทย ์

สหร ั ฐอ เมร ิ ก ารายงานว่าพบคนไข้มียีน 

“เอ็มซีอาร์-วัน” ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนใน

สหรัฐอเมริกา ยีนที่พบนี้มีคุณสมบัติดื้อยา 

“โคลิสติน” ซึ่งเป ็นยาท ี ่ม ีประส ิทธิภาพ

ในการรักษาการติดเชื ้อแบคทีเร ียขั้นสูง 

หลังจากนั้นมีการส่งข้อมูลไปทั่วโลกให้

เฝ้าระวัง “ยีนดื้อยาโคลิสติน” จากหมูสู่คน
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 ขณะที่นกัวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศกำาลังพยายามสำารวจหายีนเอ็มซีอาร์-วัน เพ่ือดูว่ามีการแพร่ระบาด

ในประเทศใดบ้าง ในประเทศไทย ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ร่วมกัน

ค้นคว้านำาตัวอย่างเชื้ออีโคไลจากฟาร์มหมูที่เคยเก็บรักษาไว้ในตู้แช่แข็งมาตรวจสอบใหม่อย่างละเอียด 

ผลปรากฏว่า ทีมวิจัยสามารถตรวจพบยีนเอ็มซีอาร์-วันได้ในเชื้อที่เก็บไว้จากหมูขุนไม่มีอาการป่วยใน 3 จังหวัด 

ได้แก่ นครปฐม ชลบุรี และราชบุรี แสดงถึงความเสี่ยงของประเทศไทยต่อการแพร่ระบาดของยีนดื้อยานี้

 รศ.นสพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย หนึ่งในทีมวิจัยข้างต้นให้ข้อมูลว่า จากการศึกษาย้อนหลังเพื่อตรวจหาเชื้ออีโคไลที่เพาะแยกจาก

หมูในฟาร์มที่เก็บตัวอย่างไว้ตั้งแต่ปีค.ศ.2004–2014 (พ.ศ.2547-2557) โดยเลือกวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลพื้นที่ 

3 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี และชลบุรี ได้มาจำานวนทั้งสิ้น 17 ฟาร์ม เป็นฟาร์มขนาดกลาง มีลูกหมูตั้งแต่ 

100-1,000 ตัว

 จากผลการวิจัย พบว่า ฟาร์มหมูใน “นครปฐม” ปี พ.ศ.2555 จากจำานวนสุ่มตรวจทั้งหมด 5 ฟาร์ม 

พบเชื้อดื้อยาโคลิสติน 2 ฟาร์ม และพบยีนเอ็มซีอาร์-วัน จำานวน 1 ฟาร์ม ปี พ.ศ.2556 จากจำานวนสุ่มตรวจ

ทั้งหมด 4 ฟาร์ม พบเชื้อดื้อยาโคลิสตินทั้ง 4 ฟาร์ม และพบยีนเอ็นซีอาร์-วัน จำานวน 2 ฟาร์ม 
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 ผลสำารวจฟาร์มหมูในจังหวัด “ราชบุรี” ปี พ.ศ.2557 จำานวนสุ่มตรวจทั้งหมด 5 ฟาร์ม พบเชื้อดื้อยา

โคลิสติน 4 ฟาร์ม และพบยีนเอ็นซีอาร์-วัน จำานวน 2 ฟาร์ม ส่วนฟาร์มหมูในจังหวัด “ชลบุรี” นั้น ปี พ.ศ.2556 

ทีมวิจัยสุ่มตัวอย่างมาทั้งหมด 3 ฟาร์ม พบเชื้อดื้อยาโคลิสติน 3 ฟาร์ม และพบยีนเอ็นซีอาร์-วัน จำานวน 2 ฟาร์ม 

รศ.นสพ.ดร.ณุวีร์ กล่าวว่า เมื่อมีข้อมูลยืนยันว่าพบเชื้ออีโคไลที่มียีนเอ็มซีอาร์-วันในประเทศไทย จากนี้ไปควร

มีแผนการเฝ้าระวังและควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มหมู เนื่องจากยีนเอ็มซีอาร์-วันเป็นยีนที่อยู่ในส่วนของ

พลาสมิด (นอกดีเอ็นเอ) จึงสามารถส่งผ่านหรือเคลื่อนย้ายไปยังเชื้ออีโคไลตัวอื่น และแบคทีเรียตัวอื่นได้ด้วย 

เช่น “ซัลโมเนลล่า” (Salmonella spp.) ที่เป็นสาเหตุทำาให้เกิดโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ รวมถึง 

“เครบซีลลา” (Klebsiellar spp.) ที่เป็นสาเหตุทำาให้เกิดโรคในทางหายใจ

 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560 นสพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยตัวแทนสัตวแพทย

สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกร

แห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกันแถลงข่าว เรื่อง 

“ภาคปศุสัตว์ยำ้าคุมเข้มการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ แนะผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากฟาร์มมาตรฐานปลอดภัย” 

ณ โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ โดยเนื้อหาสรุปได้ว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่มีการรายงานทางวิชาการและมี

ข่าวสารเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพโดยเฉพาะการตรวจพบยีนดื้อยาโคลิสติน เอ็มซีอาร์-วัน ในประเทศจีนนั้น  

ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานการถ่ายทอดยีนดื้อยาดังกล่าวระหว่างมนุษย์และสัตว์ในประเทศไทย แต่กรมปศุสัตว์

ได้ดำาเนินมาตรการป้องกันไว้แล้ว เช่น มีหนังสือแจ้งไปยังภาคเอกชนและสมาคมเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ 

เช่น สมาคมผู้เลี ้ยงสุกรแห่งประเทศไทย สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำาบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย 

สัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ ผู้ควบคุมฟาร์ม เพื่อขอให้ควบคุมและลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ 

โดยเฉพาะโคลิสติน ควรใช้ในกรณีที่จำาเป็นจริงๆเท่านั้น ให้เป็นเสมือนทางเลือกสุดท้ายในการรักษาสัตว์

 และกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปยังสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในการ

พิจารณาดำาเนินการทบทวนทะเบียนสูตรตำารับยาและข้อบังคับในการใช้ยาโคลิสตินให้เหมาะสม เพิ่มการจำากัด

ช่องทางการกระจายยาหรือควบคุมไม่ให้มีการลักลอบซื้อขาย พร้อมทั้งตั้งเป้าจำากัดปริมาณการขายยาโคลิสติน

ให้ลดลงอย่างน้อย 70% ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้นำาเข้า ผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ใช้ยาสัตว์และ

อาหารสัตว์ที่ผสมยา ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ พบว่า ในปีพ.ศ.2559 มีการจับกุมดำาเนินคดีมากกว่า 100 ราย

พร้อมยึดผงโคลิสตินเถื่อนที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ด้วย 

 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ลักลอบใช้ยาเถื่อนหรือใช้ยาผิดวิธี รวมถึงผู้ประกอบการนำาเข้า ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์

สินค้าอาหารสัตว์และยารักษาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดกฎหมายตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.

2510 โทษฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 1 หมื่น

บาท และมาตรา 72(4) ขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำารับยา ต้องระวังโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 ช่วงกลางปีพ.ศ.2559 ทีมข่าวหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” ได้ลงพื้นที่ฟาร์มหมูภาคกลางเพื่อสำารวจปัญหา 

“โคลิสติน” โดยเฉพาะการใช้ยาโคลิสตินผิดกฎหมายหรือยาเถื ่อน ทำาให้พบว่าฟาร์มหมูส่วนใหญ่ที่ไม่ได้

เป็นฟาร์มปลอดสารพิษ ถูกชักชวนให้ใช้ยาโคลิสตินที่ผิดกฎหมายและผิดวิธี โดยนำายาโคลิสตินเป็นส่วนผสมของ

อาหารหรือใช้เป็นยาป้องกันรักษาโรคโดยไม่มีการปรึกษาสัตวแพทย์

 เช่น ฟาร์มหมูแห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม แหล่งเลี้ยงหมูสำาคัญของไทย พบการใช้ยาปฏิชีวนะหลายชนิด

ผสมในอาหารสำาหรับเลี้ยงหมู ทั้งในฟาร์ม “ลูกหมู” และ “หมูขุน” โดยมีต้นทุนค่ายาประมาณหลักหมื่นถึง
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แสนบาทต่อเดือนแล้วแต่ขนาดของฟาร์มหมู สาเหตุท่ีเริ่มใช้ยาปฏิชีวนะเนื่องจากกลุ่มธุรกิจขายผลิตภัณฑ์จากหมู 

ส่งทีมขายเข้ามาติดต่อชักชวนให้เจ้าของฟาร์มหมูเข้าไปในเครือข่าย “คอนแทรคฟาร์ม” ตัวแทนบริษัทเหล่านี้

จะพาเกษตรกรไปดูงานฟาร์มตัวอย่างท่ีอ้างว่าประสบความสำาเร็จ เพ่ือชักจูงให้เข้ามาเป็นเครือข่ายคอนแทรคฟาร์ม 

โดยมีเงื่อนไขต้องซื้อยา วัคซีนและอาหารจากบริษัทต้นสังกัดเท่านั้น แล้วทางบริษัทจะรับซื้อลูกหมูทั้งหมด 

 จากการเก็บถุงขยะที่ใส่ขวดยาทิ้งของฟาร์มลูกหมูขนาด 300 ตัวแห่งหนึ่งมาตรวจสอบรายละเอียด 

พบขวดยาใช้แล้วในถุงขยะจำานวนทั้งสิ้น 96 ขวด แบ่งตามประเภทยาได้ 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ยาต้าน

แบคทีเรีย (antibacterial) เป็นขวดยาฉีดจำานวน 65 ขวด ประเภทที่ 2 วัคซีน ชีววัตถุ ยาต้านพาราไซต์ 

(vaccine and other antiparasites) จำานวน 12 ขวด ประเภทที่ 3 ยาชนิดอื่นๆ เช่น ยาลดไข้ แก้ปวด 

ยาสเตียรอยด์ (steroids) จำานวน 19 ขวด

 ภาพประกอบ : ตัวอย่างขวดยาใช้แล้วจากฟาร์มเลี้ยงลูกหมูแห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม

ภาพประกอบ : ขวดยาใช้แล้วจากฟาร์มเลี้ยงลูกหมู 

จ.นครปฐมที่นำามาแยกแยะประเภทของยา
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 ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาฯ ให้

ข้อมูลหลังพิจารณาฉลากและเอกสารกำากับบนขวดยาในถุงขยะ พบยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรียทั้งหมด 

11 รายการ จำานวน 65 ขวด ที่น่าสังเกตคือ พบยาสำาหรับใช้ในคนในฟาร์มเลี้ยงหมู 14 ขวด 2 รายการ คือ 

“เพนิซิลลิน จี โซเดียม” (Penicillin G Sodium) จำานวน 7 ขวด และ “เซฟไตรอะโซน” (Ceftriaxone) จำานวน 

7 ขวด มีทะเบียนยา และอีก 9 ขวด ไม่มีเลขทะเบียนยา หรือจัดเป็นยาเถื่อน มีข้อความระบุข้างขวดว่าห้าม

ซื้อขาย เนื่องจากเป็นยาโครงการสัตวแพทย์ฝึกหัดในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งในภาคเหนือ

 นอกจากนี้ยังพบขวดยามีส่วนผสมของ “โคลิสติน” (Colistin) กับ “อะม็อกซีซิลลิน” (Amoxycillin) 

5 ขวด มี 2 ขวด เป็นยาเถื่อนระบุยี่ห้อ Polispen ไม่มีทะเบียนยา ส่วนอีก 3 ขวด มีทะเบียน 

 จากการพบขวดยาโคลิสตินไม่มีทะเบียนในฟาร์มหมูที่นครปฐมแห่งนี้ เป็นหลักฐานชัดเจนว่ามีการ

ลักลอบใช้ยาโคลิสตินผิดกฎหมาย แสดงถึงว่ายังมีปัญหาในการควบคุมการกระจายยาโคลิสติน ทั้งที่เป็นตัวยา

สำาคัญที่ควรควบคุมการใช้ในการรักษาโรคและการจำาหน่ายอย่างเคร่งครัด  

 วงการแพทย์ทราบกันดีว่า อันตรายจากการใช้โคลิสตินในฟาร์มปศุสัตว์ อาจทำาให้เกิดปัญหารุนแรง

ในอนาคต 2 ประการ ประการแรกได้แก่ ปัญหาสารตกค้างในร่างกายของสัตว์ ทั้งนี้หากมีการผสมยา

ปฏิชีวนะในอาหารสำาหรับสัตว์หรือฉีดเข้าร่างกายสัตว์แล้ว ควรมีเวลาพักให้ร่างกายกำาจัดยาออกไปอย่างน้อย 

2-3 วัน ก่อนนำามาชำาแหละเพื่อจำาหน่ายให้ผู้บริโภค แต่ถ้าผู้ขายไม่เว้นระยะ สารตกค้างที่อยู่ในเนื้อสัตว์อาจ

สะสมเป็นพิษในตัวผู้บริโภค ถ้าสะสมในปริมาณมากจะทำาให้เกิดอาการไตวายได้ 

 ประการที่สอง โคลิสตินเป็นยาปฏิชีวนะที่มักใช้ในคนไข้ที่มีเชื้อดื้อยา ไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะตัวอื่น

ได้ผล โดยปกติแล้วยาโคลิสตินสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดในร่างกาย เช่น ที่ปาก ลำาไส้ ผิวหนัง แต่หากใช้

ไม่ถูกวิธี แบคทีเรียจะพัฒนาตัวเองให้ดื้อยาโคลิสติน และอาจถ่ายทอดยีนดื้อยาไปให้แบคทีเรียตัวอื่นในร่างกาย

มนุษย์ได้อีกด้วย

 “ยาโคลิสติน” เปรียบเสมือนทางเลือกสุดท้าย ท่ีแพทย์จะใช้รักษาผู้ป่วยเม่ือยาปฏิชีวนะต่างๆไม่สามารถ

ฆ่าเช้ือได้แล้ว โดยเฉพาะเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลที่เกาะติดอยู่ในเครื่องมือแพทย์ เช่น เชื้อดื้อยา “อซีเนโต

แบคเตอร์ บอแมนนิไอ” (Acinetobacter baumannii) หรือบางครั้งเรียกสั้นๆ ว่า เชื้อแบคทีเรีย “เอบอม” 

(A-bomb) มักพบเชื้อโรคเหล่านี้ในท่อช่วยหายใจ สายสวน ฯลฯ 

คำ�ถ�มสำ�คัญคือ ประเทศไทยมีก�รพบยีนเอ็มซีอ�ร์- วัน (MCR-1) หรือไม่ ? 

 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  มีงานวิจัยตีพิมพ์กี่ยวกับการแพร่กระจายของยีนเอ็มซีอาร์- วัน (MCR-

1) เรื่อง “Dissemination of the mcr-1 colistin resistance gene” Vol 16 February 2016 จากเว็บไซต์ 

www.thelancet.com/infection โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นพบการกระจายตัวของเชื้อดื้อยาโคลิสติน 

พร้อมระบุประเทศที่พบเชื้อเอ็มซีอาร์-วันในมนุษย์ หมู และไก่ โดยช่วงปี พ.ศ.2553–2558 มีจำานวนทั้งสิ้น 16 

ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก โปรตุเกส เบลเยียม แอลจีเรีย 

สำาหรับประเทศฝั่งเอเชีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ ่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และประเทศไทย สำาหรับไทยนั้น 

มีรายงานการพบยีนเอ็มซีอาร์–วันในมนุษย์ (Human) จำานวน 2 รายเมื่อปี 2555
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 สอดคล้องกับเอกสารรายงาน “สถานการณ์การเกิดโรคประจำาสัปดาห์ที่ 24 ระหว่างวันที่ 12-18 

มิถุนายน พ.ศ.2559” ทีมตระหนักรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่ามีการตรวจพบยีนดื้อยา

ดังกล่าวในตัวอย่างปัสสาวะของผู้ป่วยชายที่เพชรบูรณ์ โดยมีข้อความบางส่วนดังนี้

 “พบผู้ป่วยติดเชื้อ Escherichia coli มียีนดื้อยา mcr-1 สำานักระบาดวิทยาได้รับรายงานจาก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติได้ตรวจพบ

เชื้อ Escherichia coli มียีนดื้อยา mcr-1 จากตัวอย่างปัสสาวะของผู้ป่วยไทย เพศชาย อายุ 63 ปี อาศัย

อยู่  ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ผู้ป่วยถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ มาที่โรง

พยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาครั้งแรกระหว่างวันที่ 23 มกราคม-25 กุมภาพันธ์ 

2559 ด้วยอาการ Intracerebral hemorrhage แพทย์ได้ผ่าตัด และผู้ป่วยเข้ารับการรักษาครั้งที่ 2 

ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2559 ด้วยโรคหลอดลมอักเสบ

 จากการสอบสวนเพิ ่มเติมพบว่าผลพบเชื ้อดื ้อยาในวันที ่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 (ดื ้อต่อยา 

ertapenem/ imipenem/ meropenem) ซึ่งอยู่ในช่วงที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 

จึงคาดว่าผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาจากโรงพยาบาล แต่ทั้งนี้ผลการติดเชื้อดื้อยาถูกแจ้งกลับมายังโรงพยาบาล

เพชรบูรณ์เมื่อเดือนเมษายน 2559 แต่เนื่องจากผู้ป่วยถูกส่งตัวกลับไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล

วิเชียรบุรี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์จึงได้รีบประสานโรงพยาบาลวิเชียรบุรีให้แยกรักษาผู้ป่วย

รายดังกล่าว”

 จากการพบปัญหาการใช้ยาโคลิสตินผิดวิธีและผิดกฎหมาย ทำาให้เครือข่ายแพทย์และกลุ่มคุ้มครอง

ผู้บริโภคเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งออกนโยบายที ่ชัดเจนเพื ่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยสรุปข้อเรียกร้องได้ 

5 ประการดังนี้  

 1. สนับสนุนการทำาวิจัยค้นหาเชื้อดื้อยาโคลิสตินและยีนเอ็มซีอาร์-1 ในฟาร์มปศุสัตว์ โดยเฉพาะจากหมู 

คนเลี้ยงหมู สิ่งแวดล้อมในฟาร์มหมู

 2. ศึกษาวิจัยยีนดื้อยา “เอ็มซีอาร์-1” ที่พบในผู้ป่วยคนไทยแล้วอย่างละเอียด โดยเฉพาะความสามารถ

ในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนยีนดื้อยากับเชื้อโรคอื่นๆ

 3. ตรวจสอบหาผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่มีอาการดื้อยาโคลิสติน พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์อย่างเปิด

เผยตามข้อเท็จจริงเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เฝ้าระวัง

 4. มีนโยบายควบคุมการซื้อขายยาโคลิสตินสำาหรับสัตว์อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการอนุญาตให้ขายได้ 

จะต้องมีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์เท่านั้น 

 5. ออกนโยบายเร่งด่วนในการปราบปรามและจับกุมการซื้อขายยาโคลิสตินเถื่อน ทั้งผู้นำาเข้า ผู้ผลิต 

ผู้จำาหน่าย โดยใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
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5. สถานการณ์ด้านการโฆษณา

สถานการณ์ปัญหาการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สถานการณ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างผิดกฎหมายทางวิทยุ

การจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างผิดกฎหมายในมุมมอง
ของผู้บริโภค

5.1

5.2

5.3

117
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สถ�นก�รณ์ปัญห�ก�รโฆษณ�
ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ

 สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค
 คณะเภสัชศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

5.1

1. สถ�นก�รณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของสถ�นก�รณ์ใน 3-5 ปีข้�งหน้�

 ในช่วงต้นทศวรรษ 2550 ที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที ่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผิดกฎหมายมากที่สุดเนื่องจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการสื่อสารเข้าสู่ยุคดิจิตอล (Digital Age) สื่อในกลุ่มนี้

ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จำานวนช่องโทรทัศน์เพิ่มจาก 5 ช่องเป็นนับร้อยนับพันช่อง ส่วนวิทยุกระจายเสียงเพิ่ม

จากไม่กี่ร้อยช่องเป็นเจ็ดถึงแปดพันช่องและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ต

ในปัจจุบันเป็นระบบที่มีความเร็วสูง ทำาให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูโทรทัศน์และฟังวิทยุ

เป็นการดูผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะดูโทรทัศน์และฟังวิทยุผ่าน

โทรศัพท์เคล่ือนที่ การขยายตัวของเทคโนโลยีการสื่อสารทำาให้ธุรกิจสื่อโฆษณาขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะ

ลงทุนตำ่า สะดวกและเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้ง่ายกว่าเดิมมากเมื่อเป็นการสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ส่ือเหล่านี้

สามารถโน้มน้าวให้เกิดการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์หรือธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย รวมถึงเกิดการ

หลอกลวงให้ซื้อแบบเบ็ดเสร็จในช่วงเวลาไม่กี่นาที ผู้บริโภคต้องเผชิญกับอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่หลอกลวงและผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอีก การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพนี้ด้วยมาตรการ

ทางกฎหมายเป็นเรื่องยากและท้าทายมากขึ้นหลายเท่าตัว ลำาพังการทำาหน้าที่กำากับดูแลสื่อโฆษณาแบบเดิมโดย

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สนง.สสจ.) ไม่สามารถเท่าทัน

กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ 

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559
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119 คนไทยใช้จ่ายเพื่อสุขภาพพุ่งกระฉูด. สืบค้นจาก http://www.thaipost.net/node/51440.เมื่อ 14 เมษายน 2559
120 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 24 สิงหาคม 2558 สืบค้นจากhttp://www.kasikornbank.com/SME/Documents/KSMEAnalysis/IndustrySolution_

FoodsAndBeverages_2015.pdfเมื่อ 14 เมษายน 2559
121 ข่าวสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 29 กุมภาพันธ์ 2559 สืบค้นจากhttp://www.fti.or.th/2016/download/message/up_010359_

food_329.pdf เมื่อ 14 เมษายน 2559

 อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ ้นของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในช่วงปลายปีพ.ศ.2555 และการเข้ามาจัดระเบียบควบคุมสื่อทุกประเภทของ

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้การนำาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในปีพ.ศ.2557 

ส่งผลทำาให้สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหยุดชะงักลงได้ระยะหนึ่ง ทั้งนี้ บรรดาองค์กรผู้บริโภค 

เช่น ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สุขภาพ (คคส.) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ก็มีส่วนสำาคัญที่ทำาให้ปัญหาการโฆษณาดังกล่าวลดลงไปบ้าง

 จากการประมาณการของหน่วยงานหลายแห่ง ซึ่งได้แก่ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, 

Euromonitor International119, ศูนย์ข้อมูลกสิกรไทย120 และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย121 คาดว่า

มูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพเฉลี่ยในแต่ละปีน่าจะอยู่ระหว่าง 80,000-100,000 ล้านบาท บางสำานัก

คาดการณ์ว่าจะสูงถึง 160,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ฟังก์ชันแนล วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เฉพาะกลุ่มยาและผลิตภัณฑ์

จากสมุนไพรมีมูลค่าไม่ตำ่ากว่าปีละ 10,000 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงมากถึงร้อยละ 

6-10 ต่อปี ทั้งๆที่มีการใช้ทรัพยากรในการลงทุนไม่สูง แต่มีโอกาสได้ผลกำาไรตอบแทนกลับมาอย่างมหาศาล 

เน่ืองจากผู้บริโภคไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาและสุขภาพจำากัด จึงทำาให้มีการใช้สื่อโฆษณาผ่านช่องทาง

ต่างๆ โน้มน้าวให้ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในลักษณะที่เป็นจริงเพียงบางส่วน (half-truth) นับวันปริมาณสื่อที่

ให้ความรู้ในลักษณะนี้จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถติดตามให้ข้อมูลที่เป็นจริง

ได้อย่างเท่าทัน ประกอบกับผู้บริโภคไม่มีแหล่งที่จะตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ด้วยตนเอง และเมื่อ

สื่อโฆษณาใดทำาการโฆษณาซำ้าๆ ยำ้าเตือนบ่อยครั้ง โดยไม่ถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย ผู้บริโภคย่อมเข้าใจว่าเป็น

ข้อมูลนั้นเป็นจริงและอาจใช้แหล่งนั้นเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที ่สำาคัญ สื่อโฆษณาจึงสามารถทำาให้เกิดการใช้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้สำาเร็จ โดยเฉพาะยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่จำาเป็นต่อสุขภาพ

 เมื่อตรวจสอบมูลค่าด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพในแต่ละปี จะพบว่ามียอดการโฆษณาเฉลี่ย

อยู่ระหว่างร้อยละ 10 - 20 ของมูลค่าตลาด ซึ่งเป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 8,000-20,000 ล้านบาท สัดส่วน

การโฆษณาที่สูงมากเช่นนี้เมื่อมีการให้ข้อมูลอย่างผิดๆ ย่อมทำาให้ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไม่ถูกต้อง

เป็นจำานวนมากตามไปด้วย

 ในปีพ.ศ.2556 ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพของอย. ได้รายงานว่าในการ

ดำาเนินงานเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 – 30 กันยายน พ.ศ.2556 พบว่า มีการ

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจำานวน 9,008 ราย มีการร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 1,236 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

อาหารสูงที่สุดคือ 584 เรื่องหรือคิดเป็นร้อยละ 47.09 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา 264 เรื่องหรือร้อยละ 21.36 

เกี่ยวกับเครื่องสำาอาง 181 เรื่องหรือร้อยละ 14.64 โดยมีสถิติการจัดการปัญหาโฆษณาแสดงไว้ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สถิติการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีพ.ศ.2556

ที่มา: ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. พ.ศ.2556

 จะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีการโฆษณาผิดกฎหมายมากท่ีสุดคือเคร่ืองสำาอาง โดยมีถึง 3,322 ราย 

รองลงมาคืออาหาร จำานวน 2,999 ราย ในขณะที่ภาพรวมผลการดำาเนินการแก้ไขปัญหา กระทำาได้ร้อยละ 

57.9 ของปัญหาทั้งหมดที่พบ พบว่าการจัดการกับปัญหาการโฆษณาเครื่องสำาอางมีประสิทธิผลมากที่สุดคือ

จัดการได้สูงถึงร้อยละ 68.09 ส่วนการจัดการปัญหาการโฆษณายามีประสิทธิภาพน้อยที่สุด คือร้อยละ 24.88

 สำาหรับข้อมูลการดำาเนินคดีของอย.ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2556 พบว่า มีคดีเกี่ยวกับการ

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจำานวน 156 คดี มูลค่าที่ปรับรวม 2,136,400 บาท เป็นยา 14 คดี มูลค่าการปรับ 

620,000 บาท อาหารที่มีการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต 120 คดี รวมค่าปรับ 566,900 บาท ฉลากอวดอ้าง

รักษาโรค 2 คดี รวมค่าปรับ 12,000 บาท เครื่องมือแพทย์ที่โฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต 14 คดี มูลค่าการปรับ 

337,500 บาท และโฆษณาเครื่องสำาอางที่ใช้ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำาคัญ 8 คดี รวมค่าปรับ 

600,000 บาท

 ผลการดำาเนินคดีเปรียบเทียบปรับในช่วงเดือนตุลาคม 2556 – มกราคม พ.ศ.2557 มีคดีเกี่ยวกับการ

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจำานวน 296 คดี มูลค่าที่ปรับรวม 4,160,400 บาท เป็นยา 30 คดี มูลค่าการปรับ 

1,580,400 บาท อาหารที่มีการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต 234 คดี รวมค่าปรับ 1,355,000 บาท เครื่องมือ

แพทย์ที่โฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต 20 คดี มูลค่าการปรับ 475,000 บาท และโฆษณาเครื่องสำาอางโดยใช้

ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำาคัญ 8 คดี รวมค่าปรับ 750,000 บาท

 ในตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ช่องทางที่มีการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายมากที่สุดเป็น

นิตยสาร คือมีจำานวน 3,520 ราย รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ จำานวน 2,119 ราย  ปัญหาการโฆษณาผิดกฎหมาย

ผ่านทางโทรทัศนแ์ละวิทยุรวมกันแล้วมีจำานวนน้อยกว่าการโฆษณาทางนิตยสารมาก อาจเป็นเพราะตรวจจับผิด

ได้ยากกว่า

         รายการ   อาหาร     ยา   เครื่องสำาอาง    เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย    อื่นๆ    รวม

การเฝ้าระวังโฆษณา 2,999   1,917       3,322        487       280           9      9,008

ผลการดำาเนินการแก้ไข 2.068   477       2,262        294       118           0      5,219

คิดเป็นร้อยละ  68.96   24.88       68.09       60.37      42.14       0.00    57.93
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ตารางที่ 2 แสดงช่องทางที่มีการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย พ.ศ.2556

ตารางที่ 3 จำานวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมในปีงบประมาณ 2554-2558 (นับถึง 

30 สิงหาคม 2558)

ตารางที่ 4 สถิติการเฝ้าระวังโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ปีงบประมาณ 2558

ที่มา: คู่มือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.2558

ที่มา: คู่มือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.2558

ปีงบประมาณ   2554 2555 2556 2557 2558

จำานวนที่ตรวจสอบ  60 83 366 468 163

จำานวนที่พบว่าฝ่าฝืนกฎหมาย 56 71 287 353 82

ร้อยละ    93.3 85.5 78.4 75.4 50.3

ที่มา: ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. พ.ศ.2556

 เมื่อพิจารณาเฉพาะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมในปีงบประมาณ 

2554-2557 พบสัดส่วนของการกระทำาที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังนี้

   ประเภท  นิตยสาร      เว็บไซต์  เคเบิ้ลทีวี       ฟรีทีวี  นสพ.   วิทยุ     รวม

อาหาร     1,083          332     430           427   610    117    2,999

ยา      240          260     151           77 1,118     71    1,917

เครื่องสำาอาง    2,066          395      84           391   345     41    3,322

เครื่องมือแพทย์     115          310      15             8    39      0     487

วัตถุอันตราย      16          226       1            26    7      4     280

วัตถุเสพติด       0           3       0             0    0      0       3

รวม    3,520        1,526     681          929 2,119    233    9,008

 จากผลการเฝา้ระวังโฆษณาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แนวโน้มการกระทำาฝ่าฝืนกฎหมายโดยเฉพาะการโฆษณา

ผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมลดลง ทั้งนี้อาจเกิดจากการร่วมกันกำากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย 

รวมถึงมีความเป็นไปได้ว่ามีการร้องเรียนน้อยลงด้วย

 สำาหรับสถิติการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปีงบประมาณ 2558 แยกเป็นรายผลิตภัณฑ์

พร้อมผลการดำาเนินการเปรียบเทียบปรับและระงับโฆษณาแสดงไว้ในตารางที่ 4 และ 5

       รายการ      อาหาร    ยา    เครื่องสำาอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย   วัตถุเสพติด      รวม

การเฝ้าระวังโฆษณา    1,672    386       2,273        130        69      1       4,531
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ตารางที่ 5 ผลการดำาเนินการเปรียบเทียบปรับและระงับโฆษณา ปีงบประมาณ 2558

ตารางที่ 6 ผลการดำาเนินการกรณีพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายผ่านทางอินเตอร์เน็ต ปี 2558

ที่มา: คู่มือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.2558

ที่มา: คู่มือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.2558

 ในตารางที่ 6 ซึ่งแสดงผลการดำาเนินการกรณีที่พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างผิดกฎหมายผ่าน

ทางอินเตอร์เน็ต ในปีงบประมาณ 2558 จะเห็นได้ว่า การแจ้งให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปิดเว็บไซต์ ด้านอาหารมีจำานวนสูงที่สุดถึง 189 URL จากการตรวจสอบพบว่ามีสื่อโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายถึง 

296 URL และมีการส่งต่อให้มีการปิดเว็บไซต์ทั้งหมดจำานวน 195URL หรือร้อยละ 65.87 สูงกว่าปี 2557 ที่พบ

เว็บไซต์ผิดกฎหมายรวมทั้งหมด 304 URL แต่ส่งต่อให้มีการปิดเว็บไซต์เพียง 47 URL หรือร้อยละ 15.46

ยา   2          2         1           -    5

อาหาร   57         52         2          1   112

เครื่องมือแพทย์  7           -         -          -    7

รวม (รายการ)  66         54         3          1   124

ยา      42    6    2

อาหาร     352   201   189

เครื่องมือแพทย์     56    4    4

เครื่องสำาอาง    652   84    -

วัตถุอันตราย     43    1    -

วัตถุเสพติด     1    -    -

รวม (รายการ)   1,146   296   195

ประเภทผลิตภัณฑ์

เจ้าของสื่อ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ พิธีกร/

ผู้ดำาเนินรายการ

เปรียบเทียบปรับและระงับโฆษณา (รายการ)
รวม

(รายการ)

ผู้ผลิต ผู้จำาหน่าย

ประเภท
ผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบโฆษณา 
(URL)

ตรวจสอบโฆษณา
ฝ่าฝืนกฎหมาย (URL)

แจ้งกระทรวงไอซีที
ปิดเว็บไซต์
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 นอกจากข้อมูลเฝ้าระวังของภาครัฐแล้ว เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคสื่อเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาท

เฝ้าระวังปัญหาโฆษณาอย่างเข้มแข็งและได้นำาเสนอผลงานการเฝ้าระวังสู่สาธารณะอย่างน้อยปีละ 1 - 2 ครั้ง 

 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2557122 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจาก 10 จังหวัด 

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี เพชรบุรี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด พะเยา ลำาปาง สุราษฏร์ธานี สงขลา และสตูล 

ร่วมกับ สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(สนง.กสทช.)ได้แถลงผลการเฝ้าระวังสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางคลื่นวิทยุในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 

พ.ศ.2557 โดยตรวจสอบสื่อวิทยุจำานวน 33 คลื่นใน 10 จังหวัดนี้ แบ่งเป็นคลื่นหลักจำานวน 31 คลื่น และ

คลื่นวิทยุออนไลน์จำานวน 2 คลื่น ซึ่งใน 31 คลื่น เป็นคลื่น FM 27 คลื่น และคลื่น AM 4 คล่ืน ทั้งนี้ พบว่า 

29 คลื่น (ร้อยละ 88) มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายจำานวน 103 รายการ เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำานวน 54 รายการ ผลิตภัณฑ์ยา 35 รายการ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง 13 รายการ 

และโฆษณาสถานพยาบาลจำานวน 1 รายการ

 ผลงานเฝ้าระวังในปี 2558123 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) ยังพบปัญหาจากสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ใน

สัดส่วนที่สูงมาก สำาหรับสื่อวิทยุมีจำานวนทั้งหมด 40 คลื่น แบ่งเป็นวิทยุธุรกิจ 36 คลื่น กับ คลื่นวิทยุหลัก 

4 คลื่น และพบการโฆษณาที ่เข ้าข่ายละเมิดกฎหมายถึง 38 คลื ่น เป็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพรวม

ทั้งหมด 168 รายการ จำาแนกได้เป็นอาหาร 76 รายการ ยา 60 รายการ และเครื่องสำาอาง 32 รายการ สำาหรับ

สื่อโทรทัศน์ มีการเฝ้าระวังใน 2 ช่องทางคือ ดิจิตอลทีวี กับ ทีวีดาวเทียม โดยเฝ้าระวังดิจิตอลทีวีจำานวน 22 ช่อง 

พบมีเนื้อหาโฆษณาเข้าข่ายผิดกฎหมาย 7 ช่อง จำานวน 25 รายการ เป็นอาหาร 12 รายการ เครื่องสำาอาง 

11 รายการ และอื่นๆ (โฆษณาคลินิก) 2 รายการ ขณะที่ทีวีดาวเทียมมีการเฝ้าระวังเพียงจังหวัดเดียวคือจังหวัด

สตูล จำานวน 2 ช่อง ผ่านกล่อง PSI คือช่อง 134 Smart TV และช่อง 135 ไทยสเตชั่น พบการโฆษณาที่เข้าข่าย

ผิดกฎหมายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำานวน 13 รายการ 

2.  พัฒน�ก�รสำ�คัญของก�รจัดก�รปัญห�น้ีในระดับประเทศ

 เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการดำาเนินงานในการจัดการปัญหาสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา พบว่านอกจากการเฝ้าระวังและดำาเนินคดีแล้ว ยังมีการนำากลวิธีและ

มาตรการอ่ืนๆมาใช้แก้ปัญหานี้ด้วย ซึ่งส่งผลทำาให้เกิดเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นพัฒนาการสำาคัญของการจัดการ

ปัญหานี้ในระดับประเทศรวมทั้งหมด 8 ครั้ง ดังนี้ คือ

122 แฉโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพยุค คสช. จี้รัฐออกกม.องค์การอิสระ สืบค้นจาก http://www.indyconsumers.org/main/index.php/media-

telecom-162/181-571106001เมื่อ 14เมษายน 2559 
123 สืบค้นจาก http://nbtcrights.com/2016/02/6094 เมื่อ 14 เมษายน 2559
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 คร้ังท่ี 1 ก�รนำ�ปัญห�ก�รโฆษณ�ผลิตภัณฑ์สุขภ�พอย่�งผิดกฎหม�ย
เข้�สู่เวทีสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
 ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และอย.ได้ร่วมกันนำาปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพสู่ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554124 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมได้

พิจารณาและยอมรับร่วมกันว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องการการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไข (มติ 5 การ

จัดการปัญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ 

อินเตอร์เน็ต) หลังจากที ่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้นำาเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวต่อ

คณะรัฐมนตรีแล้ว คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2555 พร้อมกับมอบหมายให้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบนำาไปพิจารณาดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ีต่อไป125 ซ่ึงนับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการขับเคลื่อน

การแก้ปัญหาในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานวิชาการและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

 คร้ังท่ี 2 ก�รจัดทำ�บันทึกข้อตกลงระหว่�งหน่วยง�นบังคับใช้กฎหม�ย 
(MOU) 
 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 สนง.กสทช., อย., สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้ร่วมลงนาม

บันทึกข้อตกลง เรื่อง การกำากับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือมีลักษณะ

เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค126 โดยสาระสำาคัญของบันทึกข้อตกลงคือ ความร่วมมือที่จะบูรณาการงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิด

เห็นระหว่างหน่วยงานทำาได้คล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านต่างๆ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ เพื่อหยุดยั้งการโฆษณาที่ผิดกฎหมายหรือมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค บันทึกข้อตกลง

ฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

 หลังจากที่ได้มีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว สนง.สสจ.ได้มีการดำาเนินการจัดทำาบันทึก

ข้อตกลงในลักษณะเดียวกันนี้ เพื่อแก้ปัญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะระหว่าง สนง.

สสจ.กับนายสถานีวิทยุและนักจัดรายการวิทยุในจังหวัดต่างๆ เช่น เพชรบุรี ร้อยเอ็ด ลำาปาง ขอนแก่น สระบุรี

 คร้ังท่ี 3 ก�รแต่งต้ังคณะกรรมก�รขับเคล่ือนก�รแก้ปัญห�ก�รโฆษณ�
ระดับช�ติ 
 หลังจากที่ได้มีการนำาเสนอในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 แล้ว อย.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ได้จัดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุ

กระจายเสียง ซึ่งมีองค์ประกอบที่เป็นตัวแทนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และคณะกรรมการชุดดังกล่าวฯ

ได้แต่งตั้งคณะทำางานข้ึน 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะทำางานพัฒนาเครือข่ายและกลไกการเฝ้าระวังการโฆษณา

124 รายงานผลการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2555 
125 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สืบค้นจากhttp://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99303541 เม่ือ 14 เมษายน 2559
126 ข่าวไทยรัฐออนไลน์ กสทช. ผนึก 3 ทัพ เอ็มโอยูฟันโฆษณาอาหาร-ยาเถื่อนเคเบิลทีวี 6 มิถุนายน 2555 สืบค้นจากhttp://www.thairath.co.th/

content/266213 เมื่อ 14 เมษายน 2559
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ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  (2) คณะทำางานพัฒนาศักยภาพวิชาชีพด้านสื่อเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ 

(3) คณะทำางานด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี ่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำาหรับ

คณะทำางานชุดหลังนี้ ได้มีบทบาทในการบูรณาการการทำางานร่วมกันของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้

กฎหมาย ตลอดจนปรับปรุงการทำางานส่งต่อระหว่างอย.และสนง.กสทช.ให้เป็นระบบและสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น แต่ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทั้งสอง การพัฒนาระบบและรูปแบบ

การดำาเนินการนี้ก็ได้ยุติบทบาทลงในปีพ.ศ.2556  

 ในส่วนของอย. ได้มีการปรับรูปแบบจากศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรร.) 

เป็นศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) เพื่อ

ให้สามารถรวมงานรับเรื่องร้องเรียนกับการปราบปรามไว้ด้วยกันและลดบทบาทจากการเป็นหน่วยเฝ้าระวังลง 

เนื่องจากสามารถประสานงานขอข้อมูลการเฝ้าระวังจากสำานักคุ้มครองผู้บริโภคของสนง.กสทช.ได้  

 จะเห็นได้ว่า เร่ิมมีระบบบูรณาการการจัดการปัญหาการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายผ่านทางวิทยุและโทรทัศน์

ระหว่างอย.กับสนง.กสทช. และในปีงบประมาณ 2556-2557 เป็นปีที่มีการนำามาตรการทางกฎหมายมาใช้

ดำาเนินคดีกับสื่อที่โฆษณาผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์มากที่สุด

 คร้ังท่ี 4 ก�รกำ�หนดให้เป็นเง่ือนไขในใบอนุญ�ตออกอ�ก�ศของ กสทช.   
 เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ลงนามใน

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 15/2557 เรื่องขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานี

โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารไปสู่ประชาชนในประเด็นทางการเมืองอันอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนส่งผลกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อย จึงได้ขอให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิ ้ล โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน ระงับ

การถ่ายทอดออกอากาศท่ัวประเทศ ซึ่งหมายความว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางโทรทัศน์และวิทยุ

ทุกประเภทต้องถูกระงับด้วยในโอกาสเดียวกันนี้ สนง.กสทช.จึงใช้เป็นเงื่อนไขในการปรับระบบใบอนุญาต

ใหม่ทั้งหมดให้เป็นระบบบอกรับสมาชิก ในขณะเดียวกันได้กำาหนดเงื่อนไขของการได้รับใบอนุญาตออกอากาศ

ทางโทรทัศน์ว่าจะได้ใบอนุญาตครบเต็มเวลาเมื่อไม่มีประวัติกระทำาผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการ

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 คร้ังท่ี 5 ก�รพัฒน�ระบบเช่ือมต่อระหว่�งสนง.สสจ. กับ กสทช.เขต
 ปัญหาการจัดการโฆษณาผิดกฎหมายที่ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุนั้น อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ

ของสนง.สสจ. ร่วมกับ สนง.กสทช.เขต ปรากฏว่าได้มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในรูปการ

อบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นโดยสนง.กสทช.และอย.ตั้งแต่ปีพ.ศ.2556 และในปีพ.ศ.2558 สนง.กสทช.และ

อย.ได้ร่วมกันจัดประชุมกับสนง.สสจ.และสนง.กสทช.เขตทั ่วประเทศ เพื ่อกำาหนดนโยบายและแนวทาง

การดำาเนินงานร่วมกันให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 ตามแนวทางดังกล่าว มีการกำาหนดว่า เมื ่อพบการโฆษณาผิดกฎหมายทางสถานีวิทยุ สนง.สสจ.

เจ้าของพ้ืนที่สามารถทำาหนังสือส่งถึงสนง.กสทช.โดยตรง เพื่อให้ออกคำาสั่งระงับการออกอากาศสื่อโฆษณาที่

ผิดกฎหมายนั้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ทันที แต่หากพบว่าสถานีวิทยุนั้นไม่ระงับการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย สนง.

กสทช.สามารถนำาบทลงโทษทางปกครองมาใช้กับสถานีวิทยุนั้นได้ 
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 คร้ังท่ี 6 ก�รพัฒน�คว�มร่วมมือระหว่�งเครือข่�ยผู้ประกอบก�รส่ือ
และเครือข่�ยองค์กรผู้บริโภค
 จากการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ได้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่บังคับใช้

กฎหมาย คือ อย. สนง.กสทช. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายผู้บริโภค และชมรมผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์

ดาวเทียม เพ่ือทดลองระบบแจ้งข่าวเพ่ือถอดส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีเข้าข่ายผิดกฎหมายผ่านแอพลิเคช่ัน 

“ไลน์” โดยให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคทำาหน้าที่เฝ้าระวัง แล้วนำาเสนอโฆษณาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายผ่าน “ไลน์” ที่มี

ตัวแทนชมรมผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียมรับทราบ โดยกำาหนดเวลาไว้ 7 วัน เพ่ือให้ชมรมผู้ประกอบการ

โครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียมแจ้งไปยังสมาชิก เพื่อให้สมาชิกดำาเนินการระงับการโฆษณานั้นภายใน 7 วัน หาก

ครบกำาหนดแล้ว ยังมิได้ดำาเนินการแก้ไข มูลนิธิผู้บริโภคจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ อย. และ สนง.กสทช. รับไป

ดำาเนินคดีด้วยมาตรการทางกฎหมายต่อไป

 ผลการดำาเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 พบว่า

เครือข่ายผู้บริโภคได้ส่งเรื่องผ่านระบบนี้จำานวน 27 เรื่อง ประกอบด้วย 15 ช่องทีวีดาวเทียม, 1 ช่องดิจิตอลทีวี, 

18 ผลิตภัณฑ์ และเรื่องทั้งหมดถูกจัดการได้ภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด ความสำาเร็จนี้สะท้อนว่าผู้ประกอบการ

สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดระบบการกำากับดูแลกันเองอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อาจมี

ปัญหาในเรื่องของความย่ังยืน เพราะว่าเม่ือใดท่ีขาดการเฝ้าระวังอย่างจริงจังและต่อเน่ืองแล้ว ก็อาจมีสื่อโฆษณาที่

ผิดกฎหมายเกิดขึ้นอีกได้ 

 คร้ังท่ี 7 ก�รพัฒน�คว�มร่วมมือในก�รจัดก�รปัญห�กับผู้ให้บริก�รส่ือ
สังคมออนไลน์
 อย.ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งได้แก่ Google และ Line เพื่อสร้าง

ความร่วมมือในการดำาเนินการกับสื่อโฆษณาผิดกฎหมายที่ดำาเนินการผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยได้มีการ

ประชุมกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ซึ่งทำาให้สามารถแก้ไขปัญหาการโฆษณาที่ซื้อขายกับ 

Google ได้  อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องพัฒนาความร่วมมือในรายละเอียดต่อไป

 คร้ังท่ี 8 ก�รพัฒน�คว�มร่วมมือกับสถ�นีวิทยุในสังกัด 3 กองทัพ
รวมท้ังสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
 ในขณะท่ีมีความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายนี้กับสถานีวิทยุภาคเอกชน จุดอ่อนที่สำาคัญอันหนึ่ง

คือ สนง.สสจ.ส่วนหนึ่งไม่กล้าบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุในสังกัดกองทัพและสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ที่มีมากกว่า 200 สถานีท่ัวประเทศ ดังน้ัน อย.จึงได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ

และสำานักงานตำารวจแห่งชาติเพื่อขอความร่วมมือให้มีการกำากับดูแลสถานีวิทยุที่อยู่ในสังกัดมิให้มีการรับสื่อ

โฆษณาที่ผิดกฎหมายเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานในฐานะที่เป็นสถานีวิทยุของรัฐ 

ซึ่งควรเป็นต้นแบบให้แก่สถานีวิทยุของเอกชน  และเพื่อมิให้ อย. และ สนง. สสจ. ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหา

ที่ว่าดำาเนินการตามกฎหมายสองมาตรฐาน  ปรากฏว่าได้มีการประชุมกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2559 และได้นำาไปสู่การจัดประชุมอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและแนวทางการตรวจสอบ

สื่อโฆษณาให้แก่สถานีวิทยุที่อยู่ในสังกัดทั่วประเทศระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2560 
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 ผลจากการประชุม ยังทำาให้เกิดความร่วมมือในการกำากับดูแลสถานีวิทยุที่อยู่ในสังกัดกองทัพและ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติมิให้มีการรับสื ่อโฆษณาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงกรณีที ่พบการโฆษณาผิดกฎหมาย 

ให้นายสถานีมีหน้าที่ดูดเสียง หรือระงับสัญญาณทันที  หากยังมิได้ระงับ ให้สนง.สสจ.เจ้าของพื้นที่แจ้งมายัง

กองทัพหรือสำานักงานตำารวจแห่งชาติเพื่อให้ออกคำาสั่งระงับได้ทันที

 เมื่อประมวลสถานการณ์ปัญหาข้างต้น จะเห็นได้ชัดเจนว่า เฉพาะการทำาหน้าที่กำากับดูแลสื่อโฆษณา

โดยระบบและกลไกการทำางานท่ีผ่านมาของอย.และสนง.สสจ.มีข้อจำากัดมาก เนื่องจากจุดอ่อนท่ีสำาคัญในเวลาน้ี

อยู่ท่ีปริมาณงานและปัญหามีมากไม่สมดุลกับงบประมาณและบุคลากร ส่งผลทำาให้ไม่สามารถเฝ้าระวังและบังคับ

ใช้กฎหมายได้อย่างท่ัวถึงและจริงจัง ถึงแม้ว่าจะสามารถประสานการทำางานร่วมกับ สนง.กสทช.และหน่วยงาน 

อ่ืนๆได้เป็นอย่างดีแล้ว แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเกิดการแก้ปัญหาอย่างย่ังยืนได้ ย่ิงกว่าน้ัน มักพบเสมอๆ

ว่า ส่ือโฆษณาในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามาก เทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่ทำาให้สามารถเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้ง่าย

เพ่ิมข้ึนและสามารถสร้างสื่อที่มีพลังกระตุ้นให้เกิดการบริโภคได้มาก โอกาสที่ผู้บริโภคจะถูกหลอกลวงให้ซือ้หา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพมาบริโภคจนได้รับอันตรายหรือเสียชีวิต จึงยังคงมีแนวโน้มสูงต่อไป

 เม่ือพิจารณาว่า แนวทางและผลการดำาเนินการที ่ผ่านมา ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงจำาเป็นต้องพิจารณาทบทวนแนวทางและมาตรการที่ใช้อยู่และพัฒนาแนวทางใหม่ๆ เพื่อนำามา

ใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป

3. ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จและโอก�สพัฒน�
 

 เมื่อพิจารณาการดำาเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการจัดการปัญหาโฆษณาให้สำาเร็จอย่างยั่งยืน

ในสังคมไทยเป็นเรื่องยาก บทเรียนที่ผ่านมาสะท้อนว่าการแก้ไขด้วยการบังคับใช้กฎหมายเพียงลำาพัง อาจ

ระงับโฆษณาท่ีผิดกฎหมายได้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น จะต้องอาศัยการเฝ้าระวังและการขับเคลื่อนผ่าน

มาตรการทางสังคมอย่างต่อเนื่องร่วมด้วย

 ในการจัดการปัญหาการโฆษณาที่ผ่านมา พอจะสรุปกลวิธีการจัดการปัญหาสำาคัญๆ ได้ดังนี้ 

3.1  ก�รให้คว�มสำ�คัญและร่วมกันนำ�เสนอปัญห�สู่ส�ธ�รณะอย่�งต่อเน่ือง

 การร่วมกันนำาเสนอปัญหาสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคและสังคมไทยรู้เท่าทันในช่วงปี 

พ.ศ. 2556 พบว่า สนง.กสทช.และ อย.ได้ร่วมกันดำาเนินการเรื่องนี้กับสถานีวิทยุท้องถิ่น 2 ครั้ง 

 ครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2556  อย. สนง.กสทช. และตำารวจ บก.ปคบ. ผนึกกำาลังเข้าจับกุม

สถานีวิทยุเถื่อนทางคลื่น 95.75 MHz เนื่องจากมีการจัดตั้งสถานีวิทยุท้องถิ่นและใช้คลื่นความถี่โดยไม่มีและ

ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและพบมีการใช้ข้อความโฆษณาออกอากาศท่ีจัดเป็นการ

โอ้อวดสรรพคุณที่เป็นเท็จและผิดกฎหมาย เช่น “อยากให้ร่างกายฟิตต้องบำารุงด้วย ... ช่วยให้โลหิตไหลเวียน 

คืนความสุขสู่คู่ชีวิต” “กาแฟ ...สำาหรับคุณผู้ชาย จะล้มกี่ครั้งก็ยังสู้ไหว” “... สำาหรับคุณผู้หญิง ใช้แล้วกระชับ 

ดับกลิ่น” และ “นำ้าเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพ สุขภาพดีขึ้น ทำางานได้มากขึ้น ผ่าน อย.” 
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 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2556 สนง.กสทช. ร่วมกับ อย.และ บก.ปคบ.บุกเข้าตรวจจับวิทยุ

ท้องถิ่นคล่ืน 95.40 MHz ชื่อสถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง จังหวัดอุดรธานี หลังจากได้รับการ

ร้องเรียนว่าสถานีวิทยุท้องถิ่นดังกล่าว มีการออกประกาศขายยารักษาโรค อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงและพบ

ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณปลอม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาบำารุงโลหิตสูตร...  ผลิตภัณฑ์ยาบำารุงโลหิตตรา...  และ

ผลิตภัณฑ์ยาบำารุงร่างกายสูตร…

 หลังจากนั้น อย.และสนง.กสทช.ได้จัดให้มีการเฝ้าระวังและรายงานผลการดำาเนินการสู่สาธารณะอย่าง

ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับองค์กรผู้บริโภค

 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการดำาเนินการเพื่อเฝ้าระวังและจัดการปัญหาโฆษณา พบว่า มีการดำาเนินการ

เฉพาะบางพื้นที่ บางพื้นที่ไม่มีการดำาเนินการใดๆ แม้ปัญหาเรื่องโฆษณาจะเป็นดัชนีชี้วัดการทำางานคุ้มครอง

ผู้บริโภคในระดับอำาเภอของแต่ละจังหวัด (1 อำาเภอ 1 คลื่น) บางพื้นที่สามารถดำาเนินการได้อย่างเข้มแข็ง เช่น 

จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการดำาเนินการเป็นโครงการที่เรียกว่า “เพชรบุรีโมเดล” ที่ส่งเสริมการทำางานร่วมของภาคี

เครือข่ายในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้ของผู้บริโภค สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู ้เรื ่องการโฆษณาทางสื ่อวิทยุและโทรทัศน์ 

ที่สำาคัญคือ มีผู้ว่าราชการจังหวัดและกลุ่มผู้ประกอบการเครือข่ายวิทยุในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ จึงทำาให้พบ

สื่อโฆษณาผิดกฎหมายทางวิทยุในจังหวัดเพชรบุรีน้อยมาก

 แม้ว่าการนำาเสนอปัญหาสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องอาจทำาให้เกิดภาพลบต่อหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบังคับ

ใช้กฎหมาย แต่ก็ทำาให้เกิดการระดมสรรพกำาลังเข้ามาแก้ปัญหา และที่สำาคัญเป็นการเตือนให้ประชาชนรับรู้

ความเสี่ยงจากการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มมากขึ้น 

3.2 ก�รพัฒน�ระบบง�นภ�ยในและกฎระเบียบให้ส�ม�รถจัดก�รปัญห�ได้
 อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายคืออย.และสนง.กสทช.ได้พัฒนาระบบงานภายใน ตลอดจนกฎระเบียบ

ให้สอดคล้องเพื่อให้สามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 (1) ในส่วนของสนง.กสทช. ได้จัดทำาประกาศกสทช. เรื่อง การกระทำาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2555 เพื่อให้สามารถจัดการกับสื่อโฆษณาที่กระทำาผิดได้ ดังที่ระบุ

ว่า

 ...ข้อ 5 การดำาเนินการในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้

เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำาไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำาคาญ

 (1) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจตามกฎหมาย

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆมีคำาสั่งหรือคำาวินิจฉัยว่าเป็นการดำาเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย…

 กสทช.ยังมีบทบาทในการออกคำาสั่งทางปกครองในการปรับ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตด้วย และ

การที่ผู้ประกอบการสื่อให้ความสำาคัญกับใบอนุญาตออกอากาศของกสทช. เพราะสามารถใช้เป็นเอกสารสำาคัญ

ประกอบการขอกู้เงินจากธนาคารได้ด้วย 
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 ต่อมา กสทช.ได้กำาหนดเงื่อนไขให้ผู้ที ่ได้รับใบอนุญาตออกอากาศครบเต็มเวลาได้จะต้องไม่มีประวัติ

กระทำาผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพดังที่ได้นำาเสนอแล้ว

 (2) ในส่วนของอย. ได้มีการพัฒนาให้มีกลไกหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาการโฆษณาฯที่

เป็นทางการและประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและทันสมัยโดยพัฒนาแอพลิเคชั่นขึ้นรองรับเรื่องการร้อง

เรียน ในชื่อว่า Oryor Smart Application เพิ่มจากการร้องเรียนอย.ผ่านการโทรศัพท์1556

 อย.ได้มีการพัฒนาระบบงานภายในเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอน เพื่อให้สามารถส่งต่อข้อมูลให้กสทช.

ได้โดยสะดวกและรวดเร็วขึ้น ขั้นตอนการดำาเนินงานร่วมกันระหว่างอย.กับกสทช.นี้ กลายเป็นต้นแบบให้สนง.

สสจ.นำามาปรับใช้กับการทำางานร่วมกับสนง.กสทช.เขต 

 อย่างไรก็ตาม การประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายยังไม่สมบูรณ์ พบว่ามีบางคดีที่หมดอายุความโดย 

กสทช.ไม่สามารถนำาไปใช้เป็นเงื่อนไขในการลดอายุใบอนุญาตประกอบการสื่อได้ 

 ในด้านโทษทางกฎหมายนั้น ส่วนใหญ่แล้ว อย.กระทำาได้เพียงการแจ้งระงับโฆษณาด้วยโทษฐาน

โฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนประเด็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงที่มีบทลงโทษหนักกว่านั้น มักไม่ได้นำามาใช้

ดำาเนินคดีกับผู้ประกอบการเนื่องจากต้องอาศัยการรับรองว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงจากผู้เชี่ยวชาญ

3.3 ก�รสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมในก�รขับเคลื่อนเพื่อจัดก�รปัญห�ของ
 ทุกภ�คส่วน

 นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2555 เป็นต้นมา ภาคส่วนต่างๆได้เห็นความสำาคัญของการแก้ปัญหาการโฆษณา จึงมี

การขับเคลื่อนในเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วนดังนี้

 (1) การบูรณาการการทำางานระหว่างหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงได้แก่ การจัดทำา

บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สนง.กสทช. อย. สคบ.และกองบังคับการปราบปรามการกระทำาความผิดเก่ียวกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ในปีพ.ศ.2555 และการทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างอย.กับสนง.กสทช.

ในปี 2556-2557 รวมท้ังการทำางานร่วมกันของสนง.สสจ.กับสนง.กสทช.เขตในปีพ.ศ.2557-2558 ของหลาย

จังหวัด เช่น ร้อยเอ็ด ลำาปาง ขอนแก่น

 (2) การพัฒนาระบบร่วมกันระหว่างภาครัฐและหน่วยงานวิชาการ เช่น อย.กับแผนงานกพย.ในปีพ.ศ.

2556 และการทำางานร่วมกันของสนง.กสทช.กับกพย.ในปีพ.ศ.2556-2557

 (3) การทำางานเฝ้าระวังร่วมกันขององค์กรผู้บริโภค โดยการสนับสนุนของอย. สนง.กสทช. และชมรม

ผู้ประกอบการสื่อ ในช่วงต้นปีพ.ศ.2559 

 จากข้อมูลที่ผ่านมา พบว่าเม่ือมีการดำาเนินการทางกฎหมายเพ่ือให้ระงับการโฆษณาในพ้ืนท่ีหน่ึง ต่อมา

ปัญหาโฆษณาของผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันนี้ไปปรากฏในพื้นที่อื่นโดยที่หน่วยงานเฝ้าระวัง พนักงานเจ้าหน้าที่และ

ผู้บริโภคส่วนใหญ่มิได้รับรู้ว่าเป็นสื่อโฆษณาที่มีการดำาเนินการทางกฎหมายมาแล้วเนื่องจากขาดการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูล ทำาให้ทุกฝ่ายต้องทำางานซำ้าซ้อน เป็นการเพิ่มภาระในการเฝ้าระวังและดำาเนินคดีโดยไม่จำาเป็น 

จึงจำาเป็นที่จะต้องมีการรวบรวมผลการดำาเนินคดีที่ผ่านมาไว้ในระบบฐานข้อมูลนี้ด้วยเพื่อให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์

ใดบ้างที่เคยมีปัญหาและปัจจุบันยังคงมีปัญหาอยู่หรือไม่
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 นอกจากนี้ การท่ีอย.อนุญาตให้เฉพาะหน่วยงานรัฐเข้าถึงข้อมูลการอนุญาตโฆษณาที่เพิ่งเริ่มอนุญาต

ในช่วงปลายปี 2558 นั้น ทำาให้เครือข่ายผู้บริโภคที่ทำาหน้าที่เฝ้าระวังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงควรเร่งรัด

เรื่องการเปิดฐานข้อมูลอนุญาตโฆษณาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาโฆษณาผิดกฎหมายและผู้ประกอบ

การส่ือสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการคัดกรองโฆษณาก่อนนำาออกอากาศได้ ส่วนประชาชนนั้น ก็จะ

สามารถใช้ตรวจสอบโฆษณาก่อนการตัดสินใจซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์นั้น  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอในมติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 เมื่อปี 2554 ที่ขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลการอนุญาตการโฆษณา ข้อมูลโฆษณา

ที่ผิดกฎหมาย ข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสื่อโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ข้อมูลโฆษณาและกลยุทธ์หรือรูปแบบการ

โฆษณาที่ต้องเฝ้าระวัง เป็นต้น

4. ปัญห�สำ�คัญและแนวท�งท่ีควรเร่งดำ�เนินก�รแก้ไข

 จากการประมวลสถานการณ์ข้างต้น เห็นได้ชัดว่าการจัดการปัญหาการโฆษณาฯในภาพรวมที่ผ่านมา 

แม้ประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง โดยที่สามารถระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้เป็นจำานวนมาก แต่ก็ยัง

ไม่สามารถยุติปัญหาได้อย่างยั่งยืน การยุติการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งตัวใดในพื้นที่หนึ่งแล้ว

อาจพบว่ามีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันนั้นในอีกพ้ืนที่หนึ่งหรือผ่านส่ืออีกช่องทางหนึ่งหรือเป็นผลิตภัณฑ์

คนละตัวแต่มีประเด็นผิดกฎหมายซำ้าซ้อนกัน

 ดังนั้น หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ จึงควรร่วมกันจัดทำาแผนกลยุทธ์ที่

มีเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ชัดเจน เป็นขั้นตอน มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งที่เป็นมาตรการ

ระยะส้ันและระยะยาวให้สามารถนำามาตรการต่างๆ ทั ้งมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมและ

มาตรการทางวิชาการมาใช้จัดการปัญหาในระดับประเทศและระดับพื้นที่ดังนี้

 ก. สำ�หรับม�ตรก�รระยะส้ัน ควรมุ่งแก้ไขจุดอ่อนของการประสานงานที่ผ่านมา เช่น 

กรณีคดีความหมดอายุ การจัดให้มีการเฝ้าระวังปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เพราะขาดระบบการรายงานผล

สู่สาธารณะอย่างเป็นทางการ หรือขาดระบบฐานข้อมูล จึงไม่สามารถจัดการกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เดียวกัน

แบบซำ้าซากและการโฆษณาผลิตภัณฑ์เดียวกันผ่านสื่อหลายช่องทางได้ จึงควรเร่งดำาเนินการ ดังนี้

 1. เปิดเผยฐานข้อมูลในการอนุญาตและพัฒนาฐานข้อมูลคดีที่เคยมีการดำาเนินการมาแล้ว เพื่อให้

เป็นฐานข้อมูลท่ีครบถ้วนครอบคลุมในระดับประเทศและเข้าถึงได้ง่ายเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสนง.สสจ. 

สนง.กสทช. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายผู้บริโภค และประชาชนสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและ

จัดการปัญหาต่อไป รวมถึงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบสื่อโฆษณาที่ผิดกฎหมายด้วยตนเองได้ด้วย

 2. พัฒนาศักยภาพในการจัดการปัญหาให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถวิเคราะห์

เช่ือมโยงและออกแบบการจัดการปัญหาที่ขยายครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น เช่น จากระดับอำาเภอเป็นระดับ

จังหวัดและระดับประเทศ 

 3. สนับสนุนเครือข่ายผู้บริโภคให้พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ เพื่อให้สามารถทำาหน้าที่

เฝ้าระวังส่ือโฆษณาได้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี รวมถึงสามารถแจ้งให้นายสถานีวิทยุหรือนักจัดรายการดำาเนินการ



รายงานสถานการณ์ระบบยา พ.ศ. 2555-2559

131

ถอดหรือยุติการโฆษณาที่ผิดกฎหมายภายในเวลาที ่กำาหนด ก่อนที่อย.หรือสนง.สสจ.จะนำามาตรการทาง

กฎหมายมาบังคับใช้ เช่นเดียวกันกับที่เครือข่ายผู้บริโภคกำาลังการดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ในการดำาเนินการ

เฝ้าระวังสื่อโฆษณาของกลุ่มผู้บริโภคนี้ อาจขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของสนง.กสทช.

 4.  ควรเร่งให้มีการดำาเนินการด้วยมาตรการทางกฎหมายกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เดียวผ่านสื่อ

หลายช่องทางทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะสื่อโฆษณาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง 

เช่น กลุ่มที่มีการโฆษณาว่าสามารถรักษาโรคเรื้อรังให้หายขาดได้ เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

 ข. สำ�หรับม�ตรก�รระยะย�ว มีข้อเสนอ ดังนี้

 1. หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งหมายถึง อย.และสนง.สสจ. สนง.กสทช. สคบ. และ กองบังคับการ

ปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่มีสื่อ

สาธารณะอยู่ในความดูแล เช่น กองทัพบก ควรร่วมกันพัฒนาให้เกิดระบบการกำากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายที่

เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

 2. องค์กรผู้บริโภคและภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการสื่อควรพัฒนาความร่วมมือในการเฝ้าระวังและ

สนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยระบบการจัดการตนเองของผู้ประกอบการสื่อและนักจัดรายการในพื้นที่ 

เนื่องจากการจัดการปัญหาด้วยกันเองเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อกลุ่มต่างๆและยังเป็นการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่ออีกทางหนึ่งด้วย

 3. หน่วยงานวิชาการควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงหากขาดความรู้ที่เท่าทัน

สื่อโฆษณาและควรจัดให้มีแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้ง่าย

 4. ควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอบต. เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้ี

ในพ้ืนท่ี ท้ังน้ีอาจขอให้โรงพยาบาลชุมชนและสนง.สสจ.มาช่วยทำาหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงเชิงวิชาการ และอาจเป็นการ

พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาใหม่ๆท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ีด้วย 

 5. ควรสนับสนุนให้หน่วยงานสนับสนุนการวิจัย เช่น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำาการศึกษาวิจัย

เพื่อพัฒนาและประเมินระบบและกลไกในการเฝ้าระวังและจัดการกับปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

เป็นประจำา

 6. อย. สนง.กสทช. กระทรวงไอซีที แผนงานกพย. แผนงานคคส. ตลอดจนคณะเภสัชศาสตร์และ

คณะนิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ควรร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภค

ให้รู้เท่าทันสื่อและสามารถตรวจสอบสื่อโฆษณาที่ผิดกฎหมายได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง

ในระดับอุดมศึกษาเพื่อมิให้วัยรุ่นต้องตกเป็นเหยื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 7. กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาที่สมเหตุผล

ควรเร่งสนับสนุนให้มีการสื่อสารข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นที่พึ่งของผู้บริโภคในทุกกลุ่มและควรเป็น

ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
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สถ�นก�รณ์ก�รโฆษณ�ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ
อย่�งผิดกฎหม�ยท�งวิทยุ

กนกพร ธัญมณีสิน
สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดขอนแก่น

5.2

สถ�นก�รณ์ในพ้ืนท่ี

 ปัจจุบันการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ขยายตัวอย่างกว้างขวาง และเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มประชากร 
โดยพบปัญหาการโฆษณาท้ังๆท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา และมักโฆษณาด้วยข้อความที่เป็นเท็จหรืออวดอ้าง
เกินความจริง  ในปีพ.ศ.2555 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้จัดทำาโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ด้านโฆษณาจังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “ถ้าไม่มีคนซื้อ ก็ไม่มีคนขาย” โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนงาน
พัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา  ผลการดำาเนินงานพบผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบริโภคผลิตภัณฑ์จากโฆษณา
ที่ผิดกฎหมายจำานวน 23 ราย จำาแนกเป็นที่ได้รับอันตรายด้านสุขภาพ 21 ราย (ร้อยละ 91.31)  ในจำานวนน้ี
เสียชีวิต 2 ราย (ร้อยละ 8.69) เมื่อวิเคราะห์แหล่งข้อมูลที่เสพ พบว่าผู้ที ่ได้รับอันตรายฯเสพข้อมูลจากการ
บอกต่อร้อยละ 34.78 จากสื่อวิทยุร้อยละ 26.09 จากเคเบ้ิลทีวีร้อยละ 26.09 และจากการขายตรงร้อยละ 13.04  
ต่อมาในปีพ.ศ.2557 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้ทำาการสำารวจการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
น่าจะผิดกฎหมาย โดยวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังจากเรื่องร้องเรียนด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นรวบรวมไว้ พบว่า ประเภทของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการโฆษณาผิดกฎหมายโดย
เผยแพร่ข้อความความโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเป็นเท็จหรือเกินจริง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณร้อยละ 
61.82 ผลิตภัณฑ์อาหารร้อยละ 34.54  และผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางร้อยละ 3.64

ก�รดำ�เนินง�นเพ่ือแก้ไขปัญห�

 จากการดำาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านโฆษณา จังหวัดขอนแก่น เม่ือปีพ.ศ.2555 พบว่า
ผู้บริโภคมีความตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหลังจากได้รับข้อมูลว่า

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559



รายงานสถานการณ์ระบบยา พ.ศ. 2555-2559

135

มีผู้ที่ได้รับอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณา สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจึงได้
พยายามขับเคลื่อนงานต่อเพื่อจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายในปีพ.ศ.2556 โดย
จัดตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโฆษณาและผู้เสียหายจากการบริโภคตามโฆษณาที่ผิดกฎหมาย โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินงานจากแผนงานพัฒนากลไกและเฝ้าระวังระบบยา แต่โครงการนี้ไม่ประสบ
ผลสำาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากผู้เสียหายเกิดความเกรงกลัวมิกล้าแสดงตนหรือเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณา ทำาให้การตรวจสอบสาเหตุและบ่งชี้อาการอันไม่พึงประสงค์ที่มี
สาเหตุจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณาเป็นไปได้ยาก
     ในปีพ.ศ.2557 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
ดำาเนินการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยสุ่มตรวจสอบการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2557 พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย่างผิดกฎหมายจำานวน 38 ผลิตภัณฑ์ จากสถานีวิทยุ 6 แห่ง เป็นหน่วยงานของรัฐ 3 แห่ง และเป็นของเอกชน 
3 แห่ง สถานีวิทยุที่เป็นหน่วยงานของรัฐทั้ง 3 แห่งล้วนแล้วแต่ให้เอกชนที่ประมูลได้เป็นผู้จัดรายการ
 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้ดำาเนินการตามกฎหมาย โดยสั่งระงับโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
ดังกล่าว และส่งต่อหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง แม้จังหวัดขอนแก่นจะมีมาตรการจัดการปัญหาโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่าย แต่ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมายก็ยังเกิดขึ้นอยู่เนืองๆ แม้กระทั่งหลังจากมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2557 ที่ทำาให้
สถานีวิทยุท้องถิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ต้องระงับการเผยแพร่ แต่ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ผิดกฎหมายจากสถานีวิทยุในสังกัดของหน่วยงานภาครัฐก็ยังดำารงอยู่
 ในปีพ.ศ.2558 จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำานักงานกสทช.ภาค 2 
ศูนย์ดำารงธรรม สมาคมผู้บริโภคและเครือข่ายผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันลงนาม
บันทึกข้อตกลงการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลการดำาเนินการพบว่า เร่ืองร้องเรียนการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี
ผิดกฎหมายลดลงจากปีพ.ศ.2557 ถึงร้อยละ 80
 ในปีพ.ศ.2559 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพทางสถานีวิทยุ 21 แห่ง ซึ่งเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 71 รายการ  แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 
38 รายการ  ผลิตภัณฑ์ยา 31 รายการ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง 2 รายการ ซึ่งสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่นได้ดำาเนินคดีต่อผู้กระทำาความผิดตามกฎหมายท้ัง 21 ราย ส่งผลให้สถานีวิทยุเกิดความตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวเพิ่มขึ้น จึงรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง จังหวัดขอนแก่น เพ่ือตรวจสอบเฝ้าระวัง
การเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุในเขตจังหวัดขอนแก่นมิให้มีการกระทำาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
โดยได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำานักงานกสทช.ภาค 2 และหน่วยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้องในการพัฒนาและจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุ 

ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย
     1. สำานักงาน กสทช. ควรจัดให้มีระบบใบอนุญาตของนายสถานีวิทยุและนักจัดรายการ โดยต้องสอบ
ผ่านใบอนุญาตก่อนประกอบการ และมีมาตรการเพิกถอนใบอนุญาตหากพบการกระทำาความผิดซำ้าซาก
 2. กระทรวงสาธารณสุข ควรปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเพิ่มโทษต่อ
ผู้กระทำาความผิดหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่กระทำาผิดซำ้าซากด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต
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ก�รจัดก�รปัญห�ก�รโฆษณ�ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ
อย่�งผิดกฎหม�ยในมุมมองของผู้บริโภค

สถ�พร อ�รักษ์วทนะ
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

5.3

สถ�นก�รณ์โฆษณ�ผลิตภัณฑ์สุขภ�พในประเทศไทย

  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคส่วนภูมิภาค 6 ภาค และภาคีเครือข่ายผู้บริโภค 

ติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษาสถานการณ์ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือน

มีนาคม 2559 โดยเน้นการเฝ้าระวังผ่านส่ือวิทยุและโทรทัศน์เป็นหลัก เพราะเป็นส่ือท่ีเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกชนช้ัน 

เม่ือสรุปภาพรวมการเฝ้าระวังการโฆษณาเข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเครือข่ายภาคประชาชนตลอดระยะเวลา

ตั้งแต่ ปี 2557- 2559 พบว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการโฆษณาเข้าข่ายผิดกฎหมายมากที่สุด เรียงลำาดับตามนี้

 • ผลิตภัณฑ์อาหาร 687 รายการ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.31)

 • ผลิตภัณฑ์ยา 536 รายการ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.69)

 • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง 195 รายการ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.71)

 • เครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ 4 รายการ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.28) 
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ลักษณะปัญห�โฆษณ�ผลิตภัณฑ์สุขภ�พท่ีพบ

 1. เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตโฆษณาอย่างหนึ่งแล้วนำาไปโฆษณาอีกอย่างหนึ่ง

 2. เจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ขออนุญาตโฆษณา 

 3. การโฆษณาแอบแฝง

ข้อเสนอแนะ แนวท�งก�รแก้ปัญห�โฆษณ�ผลิตภัณฑ์สุขภ�พผิดกฎหม�ย
 

 แม้ว่าการแก้ปัญหาของอย.โดยการจัดต้ังศูนย์จัดการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมาย

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ(ศรป.)ขึ้นมาเพ่ือจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างผิดกฎหมายด้วยนั้น จะ

เป็นการลดขั้นตอนการทำางานอันซำ้าซ้อนและเสียเวลาได้มากกว่าเดิมก็จริงอยู่ แต่ด้วยปริมาณการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่มากเกินกว่ากำาลังของบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที และด้วย

ข้อบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำานาจแก่อย.เป็นหน่วยงานกำากับดูแล วินิจฉัยความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เพียงหน่วยงานเดียว ทำาให้หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้ามาร่วมจัดการปัญหาได้ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึง

เกิดข้อเสนอร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการกำากับดูแลและแก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนี้

 1. อย.ควรเร่งจัดทำาและเปิดใช้ “คลังข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพสาธารณะ” (Health Products’ 

Public Data Bank)

 “คลังข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพสาธารณะ” คือคลังข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพท้ังหมด ที่ได้จดทะเบียน

กับ อย. รวมทั้งการอนุญาตโฆษณา คำาที่อนุญาตให้ใช้ในโฆษณา เลขที่อนุญาตโฆษณา ซึ่งจะแสดงรายละเอียด

ในสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพ เสียง วีดีโอ 

 คุณภาพของข้อมูล จะต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีความเป็นปัจจุบัน 

และการเข้าถึงข้อมูลจะต้องง่าย ไม่ซับซ้อน 

 คุณสมบัติของ “คลังข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพสาธารณะ” จะช่วยตอบโจทย์ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ

ได้ว่าข้อความที่โฆษณานั้นเกินจริงหรือไม่ สรรพคุณที่โฆษณานั้นเป็นไปได้หรือไม่ การโฆษณาลักษณะนี้ ได้รับ

การอนุญาตจาก อย. หรือไม่ มีเลขอนุญาตโฆษณาหรือไม่

 ในกรณีที่ฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่มีอยู่ในระบบ “คลังข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพสาธารณะ” แสดงว่า 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ อาจจะไม่ปลอดภัย ไม่ควรเผยแพร่โฆษณา และควรส่งเรื่องให้ทางอย.ตรวจสอบ

 2. อย.ควรประกาศใช้ “แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ”

 เมื่อ อย. เป็นหน่วยงานกำากับดูแลหลักในการพิจารณา วินิจฉัยโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย 

แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุผลและข้อจำากัดตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น อย.ควรที่

จะประกาศ “แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เพื่อให้หน่วยงานกำากับ

ดูแลที่เกี่ยวข้องได้บังคับใช้ตามแนวทางท่ีออกประกาศ และเม่ือมีการลงโทษตามกฎหมายแล้ว จะต้องมีการสื่อสาร

สาธารณะเพื่อเตือนภัยผู้บริโภคด้วย
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 3. อย.ควรกระจายอำานาจให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคช่วยกำากับดูแล

 อย.ควรกระจายอำานาจให้สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สนง.สสจ.) มีอำานาจหน้าที่เต็มในการจัดการ

ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างผิดกฎหมายเพื่อให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในพื้นที่ได้อย่าง

ทันการณ์ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาฯใน Social Media  เพราะในปัจจุบัน สนง.สสจ.มี

อำานาจบังคับใช้กฎหมายเพียงเฉพาะที่เกิดขึ้นในสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุกระจายเสียงเท่านั้น

 4. ปรับปรุงบทลงโทษ

 ควรมีการปรับปรุงบทลงโทษตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างผิดกฎหมายให้

มีโทษปรับในอัตราที่สูงขึ้น

 5. สนับสนุนภาคประชาชน

 ควรมีการสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกำากับ ติดตาม ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพทั้งในด้านงบประมาณและข้อมูลเพื่อสื่อสารสาธารณะ 

 6. ขยายบทบาทของ กสทช. 

 กสทช.ควรเข้ามามีบทบาทกำากับดูแลสื่อโฆษณาในระบบอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะที ่เชื ่อมโยงกับ

โทรศัพท์เคลื่อนที่

 7. บรรจุหลักสูตรเท่าทันสื่อ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของระบบการศึกษา

 กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัด ต้องบรรจุหลักสูตรเท่าทันสื่อ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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6. สถานการณ์ด้านธรรมาภิบาล

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา
และธรรมาภิบาลในระบบยา

การประเมินการนำาเกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
ไปปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน

6.1

6.2

139
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จริยธรรมก�รส่งเสริมก�รข�ยย�
และธรรม�ภิบ�ลในระบบย�

 สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
คณะเภสัชศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

6.1

1.  คว�มเป็นม� สถ�นก�รณ์ปัจจุบันและแนวโน้มใน 3-5 ปีข้�งหน้�

 สมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 41 เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ.2531 ได้มีมติรับรอง “เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย

การส่งเสริมการขายยา (Ethical criteria for medicinal drug promotion)” และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก

นำาเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าวไปปรับใช้ตามบริบทของประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมการส่งเสริมการขายยา

ในแต่ละประเทศจะสนับสนุนการเพิ่มคุณภาพการรักษาตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมทั้งให้มีการกำากับ 

ติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสม เพื่อให้การนำาไปปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขและสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีความพยายาม

ในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายเภสัชภัณฑ์ ตามแนวทางขององค์การ

อนามัยโลกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 แต่ก็ยังไม่สามารถประกาศใช้และนำาไปสู่การปฏิบัติได้จนกระทั่งถึงปีพ.ศ.2558  

ในด้านภาคประชาชนนั้น กลุ่มศึกษาปัญหายาและมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาได้นำา “เกณฑ์จริยธรรมว่า

ด้วยการส่งเสริมการขายยาขององค์การอนามัยโลก” มาแปลเป็นภาษาไทยและพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง คือในปี 

พ.ศ. 2532, 2537,  2538 และ 2552 พร้อมกับเรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้กระทรวงสาธารณสุขและสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาดำาเนินการประกาศใช้เกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นทางการ

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559
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 สำาหรับแพทยสภาน้ัน ได้จัดให้มีการเพิ่มหมวดว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตนในกรณีที่มีความสัมพันธ์

กับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

เวชกรรม ปี พ.ศ. 2549 ส่วนสภาเภสัชกรรม มิได้มีการกำาหนดหมวดจริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา

ไว้เป็นการเฉพาะ ในขณะที่ภาคธุรกิจเอกชน สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ได้จัดทำาเกณฑ์จริยธรรมและ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการจำาหน่ายยาสำาหรับสมาชิกไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และพัฒนาต่อเนื่องมา

จนเป็นฉบับที่ 10 ในปี พ.ศ. 2559 แต่ยังไม่พบรูปธรรมที่ชัดเจนในการนำาไปปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์

 ในปี พ.ศ. 2552 ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆได้ร่วมกันผลักดันให้สมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติครั้งที่ 2 พิจารณาปัญหาการส่งเสริมการขายยาที่เบี่ยงเบนไปจากหลักจริยธรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดความ

สูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ รวมถึงส่งผลเสียต่อภาพพจน์ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 

ในที่สุด ที่ประชุมมีมติรับรองยุทธศาสตร์ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งต่อมา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีได้รับรองมติดังกล่าว และมอบให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ยาแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปดำาเนินการจัดทำาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาตาม

แนวทางขององค์การอนามัยโลกเพื่อให้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศ รวมถึงให้มีการศึกษาระบบการนำาเกณฑ์

ดังกล่าวมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบยา

แห่งชาติจึงผนวกยุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภายใต้

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ

 ในปี พ.ศ. 2553 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยคณะทำางานขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมผู้สั ่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ได้จัดทำา “เกณฑ์

จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย” และนำาไปผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความ

คิดเห็นของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมยา หลายครั้ง ต่อมาในวัน

ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าวเพื่อให้

ใช้เป็นเกณฑ์กลางที่ทุกภาคส่วนสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ 

 ในปี พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้พัฒนาโครงการโรงพยาบาล

ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital) ขึ้น โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดแนวทางการทำางานที่เป็นต้นแบบ

รวม 6 แนวทาง ที่มีชื่อย่อว่ากุญแจ PLEASE ซึ่งได้แก่ (1) การสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรม

และการบำาบัด (2) การจัดให้มีฉลากยา ฉลากเสริมและข้อมูลยาสู่ประชาชน  (3) เครื่องมือจำาเป็นที่ช่วยให้เกิด

การสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล (4) การสร้างให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนตระหนักรู้ถึงการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล  (5) การดูแลด้านยาเพื่อความปลอดภัยของประชากรกลุ่มพิเศษ และ (6) การส่งเสริมจริยธรรม

ในการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยา

 ในที่สุด คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติชุดใหม่ได้ประกาศใช้ “เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ

ส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2557” อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558
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 สำาหรับการนำาไปปฏิบัตินั้น กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานแรกที่ได้นำาเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าว

มาประยุกต์ใช้ โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม

การขายยาและเวชภัณฑ์ที ่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลบังคับทุกหน่วยงานในสังกัด 

ให้จัดทำาแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย นับต้ังแต่เดือน

มกราคม 2558 เป็นต้นไป

 ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สภาวิชาชีพ หน่วยงานและเครือข่ายสถานพยาบาล 

หน่วยงานและเครือข่ายภาคการศึกษา สมาคมผู้ประกอบการด้านยา องค์กรรับรองและกำากับดูแล รวม 

24 หน่วยงาน ได้ลงนามใน “บันทึกข้อตกลงเรื่องการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบยาตามเกณฑ์จริยธรรม

ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย” ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการนำาเกณฑ์จริยธรรมฯไปสู่การปฏิบัติ

อย่างมีส่วนร่วมในวงกว้าง 

 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ สมาคมผู้ประกอบการด้านยานำาโดยสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ได้ขอให้มี

การแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำาเสนอข้อมูล

การส่งเสริมการขายยาสู่สาธารณะ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลพิจารณาแล้วจึงเสนอ

ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ให้ความ

เห็นชอบต่อเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยฉบับท่ี 2 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2559 

 ในรายงานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าเรื่องการนำาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ

ขายยาของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ระบุว่า ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ได้แก่ สภาวิชาชีพ เครือข่ายสถานพยาบาล เครือข่ายภาคการศึกษา สมาคมผู้ประกอบการด้านยา องค์กรรับรอง

และกำากับดูแล รวม 24 หน่วยงานได้รายงานการดำาเนินงานหลังจากท่ีได้ลงนามไว้ พอสรุปได้ว่าทุกหน่วยงานได้

รับทราบเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยแล้วและอยู่ระหว่างการเผยแพร่เกณฑ์

จริยธรรมน้ีสู่สมาชิกเพ่ือให้นำาไปปฏิบัติ ส่วนท่ีนำาไปปฏิบัติแล้ว เช่น โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ได้เร่ิมติดตามและประเมินผลงาน ส่วนเครือข่ายโรงพยาบาลของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

(UHOSNET) ได้สนับสนุนให้แพทย์และเภสัชกรมาเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

โดยให้ความสำาคัญว่าเกณฑ์จริยธรรมฯเป็นกุญแจดอกหนึ่งในกุญแจหกดอก ท่ีเรียกว่า PLEASE โดยกลุ่มน้ีได้

พัฒนาแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และกำาหนดตัวชี้วัดจากโครงการฯ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้มี

การนำาไปผนวกในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีด้วย 

 เครือข่ายโรงพยาบาล UHOSNET ยังได้พัฒนาแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม

การขายยาของประเทศไทยสำาหรับบุคลากรในโรงพยาบาล พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยข้อพึงปฏิบัติ 10 ประการ 

และข้อไม่พึงปฏิบัติ 10 ประการ ซึ่งแสดงไว้ในภาคผนวก

 ส่วนหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ เช่น สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้กำาหนดแผนที่จะปรับปรุง

มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลไว้ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า คาดว่าจะนำาเรื่องเกณฑ์จริยธรรมฯบรรจุไว้

ในเกณฑ์การรับรองคุณภาพต่อไป ส่วนสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ 

RDU hospital และจัดสรรงบประมาณสมทบให้แก่โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่มีตัวชี ้วัดเรื ่องการใช้ยา

อย่างสมเหตุผลด้วย 
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 หน่วยงานธุรกิจยาของรัฐ คือองค์การเภสัชกรรม (อกภ.) ได้ดำาเนินการตามกฎระเบียบของรัฐ มี

สำานักงานตรวจเงินแผ่นดินดูแลด้านการบริหารทรัพยากรและมีตัวชี้วัดของปปช.เป็นเครื่องมือกำากับ อกภ.ชี้แจง

ว่าในปัจจุบัน อกภ.ไม่มีกิจกรรมการส่งเสริมการขายแล้ว แต่ให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลที่จัดทำาโครงการ

พิเศษมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ นอกจากน้ี ยังมีการต้ังคณะทำางานดูแลด้านการตลาดท่ีเน้นวิชาการ 

รวมทั้งมีการอบรมพนักงานขายและผู้แทนยาในเรื่องจริยธรรมการขายยาด้วย 

 สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) ได้จัดทำาแนวทางปฏิบัติเรื ่องเกณฑ์จริยธรรมขึ้นใหม่ที่

เพิ่มแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯแล้ว เช่น การให้ของขวัญ ยาตัวอย่าง การให้ทุนสนับสนุนการ

ประชุมวิชาการ ต้องผ่านระบบของโรงพยาบาลหรือได้รับอนุมัติจากผู้อำานวยการโรงพยาบาลก่อน นอกจากนี้ 

สมาคมฯกำาลังจัดทำาแนวทางปฏิบัติต่อร้านยาและสถานศึกษา พร้อมจัดให้มีหน่วยให้คำาปรึกษาว่ากิจกรรมแบบ

ใดที่ทำาได้หรือทำาไม่ได้เป็นต้น ในด้านของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA) ก็ได้จัดทำาเกณฑ์

จริยธรรมของสมาคมฯขึ้นเองแล้ว ส่วนสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์นั้น อยู่ระหว่างการจัดทำาประชาพิจารณ์เกณฑ์

จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ยาสำาหรับสัตว์

2.  พัฒน�ก�รท่ีผ่�นม�

 สถานการณ์ที่ถือได้ว่ามีความโดดเด่น มีอย่างน้อย 7 สถานการณ์ ดังนี้ คือ

 คร้ังท่ี 1 ก�รยอมรับร่วมกันว่�ก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ที่ข�ดจริยธรรมเป็นปัญห�
ระดับช�ต ิเกิดขึ้นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 ครั้งที่ 2 กระทรวงส�ธ�รณสุขเป็นหน่วยง�นแรกที่ได้นำ�เกณฑ์จริยธรรมดังกล่�ว
ม�ประยุกต์ใช้ โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื ้อจัดหาและ

การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลบังคับทุกหน่วยงาน

ในสังกัด โดยให้จัดทำาแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในท่ีเปิดเผย 

นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป

 ครั้งที่  3  ก�รร่วมกันลงน�มของทุกภ�คส่วนในบันทึกข้อตกลงเรื่องก�รเสริมสร้�ง
ธรรม�ภิบ�ลในระบบย�ต�มเกณฑ์จริยธรรมว่�ด้วยก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ของประเทศไทย  
ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการนำาเกณฑ์จริยธรรมฯไปสู่การปฏิบัติในวงกว้างอย่างมี

ส่วนร่วม โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สภาวิชาชีพ เครือข่ายสถานพยาบาล เครือข่ายภาคการศึกษา 

สมาคมผู้ประกอบการด้านยา องค์กรรับรองและกำากับดูแล รวม 24 หน่วยงาน
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 ครั้งที่  4  ก�รกำ�หนดให้ก�รส่งเสริมจริยธรรมในก�รสั่งใช้ย�และธรรม�ภิบ�ล
ในระบบย�เป็นหนึ่งในกุญแจหกดอกต�มแนวท�งในก�รส่งเสริมให้เกิดก�รใช้ย�อย่�งสม
เหตุผล คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital) ที่

ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาแนวทางการทำางานให้เป็นต้นแบบรวมทั้งหมด 6 แนวทาง และกำาหนดให้การ

ส่งเสริมจริยธรรมในการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยาเป็นหนึ่งในหกแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล

 ครั้งที่  5  ก�รกำ�หนดให้มีก�รประชุมเพื่อติดต�มคว�มก้�วหน้�เรื่องก�รนำ�เกณฑ์
จริยธรรมว่�ด้วยก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ของประเทศไทยไปสู่ก�รปฏิบัติ ทุก 6 เดือน โดย

ได้เริ่มมีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งทำาให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สภา

วิชาชีพ เครือข่ายสถานพยาบาล เครือข่ายภาคการศึกษา สมาคมผู้ประกอบการด้านยา องค์กรรับรองและกำากับดูแล 

ได้มีโอกาสรับรู้และติดตามพัฒนาการของการดำาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินการของหน่วยงานต่างๆ 

อย่างสมำ่าเสมอ

 ครั้งที่ 6 ก�รเกิดยุทธศ�สตร์ช�ติและกฎหม�ยใหม่ๆ ที่สนับสนุนก�รสร้�งธรรม�ภิ
บ�ลในระบบย� ยุทธศาสตร์ชาติที่ว่านี้ หมายถึงยุทธศาสตร์ที่ 6 ที่มีกรอบแนวทางมุ่งป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยเน้นว่าการบริหารงานราชการจะต้องโปร่งใสและตรวจ

สอบได้ โดยยุทธศาสตร์ที่ว่านี้เป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำาคัญของการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขด้วย ซึ่งเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ต้องการการปลูกฝังวิธีคิดใหม่ ให้ข้าราชการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์

ส่วนรวมออกจากกันให้ได้อย่างชัดเจน และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

 สำาหรับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องนั้น ความจริงแล้วเป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 แต่ยังไม่ถูก

นำามาสื่อสารอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้เมื่อปี พ.ศ. 2558 ทำาให้การดำาเนินการ

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนครอบคลุมเอาความผิดได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ เช่นเดียวกับในเกณฑ์จริยธรรมฯ แต่ข้อ

ที่เหนือกว่าอยู่ที่มีบทลงโทษชัดเจน

 พระราชบัญญัติฉบับที่ว่านี้ คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 103 และ 103/1 กำากับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

 มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำาเนินกิจการดังต่อไปนี้ 

 (1) เป็นคู่สญัญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันปฏิบัติหน้าท่ี

ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำานาจกำากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำาเนินคดี 

 (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่

ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีอำานาจกำากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำาเนินคดี 

 (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน

ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน

ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
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 (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน

ซึ่งอยู่ภายใต้การกำากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ

แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐตำาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดำาเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กำาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ให้นำาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ

ดำาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดำาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือ

จากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำานวนที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม

 มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ

ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อตำาแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

 มาตรา 123/5 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำาการ ไม่กระทำาการ 

หรือประวิงการกระทำาอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ

ทั้งจำาทั้งปรับ

 ในกรณีท่ีผู้กระทำาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทำาไป

เพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้

มีการกระทำาความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกิน

สองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ

 บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ 

หรือบุคคลใดซึ่งกระทำาการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีอำานาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

 ครั้งที่ 7 ก�รสนับสนุนก�รนำ�เกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติของคณะกรรมก�รป้องกัน
และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ หรือ ปปช. โดยเฉพาะเม่ือคร้ังท่ีมีข้อเสนอต่อแนวทางการแก้ปัญหา

เกี่ยวกับการใช้สิทธิรักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการข้าราชการ คณะกรรมการปปช.ชุดนี้ ได้นำาเสนอแนวทาง

การแก้ปัญหา โดยแนวทางหลักในข้อ 2 ได้เสนอให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการ

ขายยา และในการประชุมของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อเสนอของปปช.

ดังกล่าวเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการป.ป.ช. ดังนี้
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2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

2.3.1

ข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจังและเข้มงวด

ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการขายยา

ใหก้ระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ บ ังค ับใช ้เกณฑ์จร ิยธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังให้บุคลากรและภาค
ประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของการเสนอ
ขายยาอย่างเหมาะสม

ให้สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณสุข 
จัดให้มีเกณฑ์จริยธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ
ขายยา และการสั่งจ่ายยาในจรรยาบรรณวิชาชีพ

ให้เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ระบบจัดซื้อและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสถาน
พยาบาล

ปลุกจิตสำานึกบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้อง และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ให้หน่วยงานต้นสังกัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยว
กับเกณฑ์จริยธรรมให้บุคลากรรับทราบ และประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอ

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอ

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอ

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอ

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอ

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอ

ข้อ ข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข้อเสนอของ

กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ ข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข้อเสนอของ

กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3.2

2.3.3

2.4

ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
เกณฑ์จริยธรรม การส่งเสริมการขายยา และการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของ
สื่อที่มีความเข้าใจง่าย สร้างเครือข่ายที่ประกอบไปด้วย
บุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน ทำาการเฝ้าระวัง
และตรวจสอบการส่งเสริมการขายยาและการใช้ยาอย่าง
ไม่เหมาะสม รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้ง
ข้อมูลการกระทำาผิดให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบ
โดยตรง

ให้กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้สิทธิรักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการข้าราชการ 
ให้ผู้ใช้สิทธิมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูก
ต้องเหมาะสม ไม่ใช้สิทธิของตนโดยไม่สุจริต

การสร้างมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมของภาค
เอกชน เพื่อป้องกันการส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสม

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอ

ข้อเสนอเพิ่มเติม โดยขอแก้ไข
ข้อความดังนี้ 
ใ ห้ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความ
รู้เกี่ยวกับการใช้ สิทธิ รักษา
พยาบาลในระบบสวัสดิการ
ข้าราชการ ให้ผู้ใช้สิทธิมีความ
รู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ให้
สิทธิของตนถูกใช้โดยไม่สุจริต

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอ
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3. ปัญห�สำ�คัญและแนวท�งท่ีควรเร่งดำ�เนินก�รแก้ไขท้ังในระยะส้ัน
 และในระยะย�ว

 การนำาเกณฑ์จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติได้หรือไม่น้ัน ข้ึนกับว่าสภาวิชาชีพและหน่วยงานต่างๆจะเห็นความสำาคัญ

หรอืไม่ หากสภาวิชาชีพได้นำาเกณฑ์จริยธรรมฯน้ีผนวกรวมกับจรรยาบรรณวิชาชีพหรือจรรยาบรรณของหน่วยงาน

ย่อมจะทำาให้เกณฑ์จริยธรรมนำาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

 และด้วยเหตุท่ียังพบว่าสมาชิกในสภาวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่

เกี่ยวข้องมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่รับรู้และเข้าใจเจตนารมณ์ของเกณฑ์จริยธรรมฯ จึงจำาเป็นที่สภาวิชาชีพและ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสุขภาพจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบ ซึ่งเป็น

เรื่องเร่งด่วนเนื่องจากหน่วยงานต่างๆได้ร่วมลงนามรับรองที่จะนำาเกณฑ์จริยธรรมไปสู่การปฏิบัตินั้นนานกว่า

สองปีแล้ว ซึ่งทางคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกำาลังเตรียมการสำารวจการรับรู้และความ

เข้าใจต่อเกณฑ์จริยธรรมฯของสมาชิกของทั้ง 24 หน่วยงาน รวมถึงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการนำา

เกณฑ์จริยธรรมฯน้ีไปปฏิบัติ จึงควรจัดให้มีการสำารวจเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและควรติดตามดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง

ในระยะยาวต่อไป

 สำาหรับแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาว สามารถดำาเนินการได้ด้วยการนำาเกณฑ์จริยธรรมฯไปกำาหนด

เป็นเงื่อนไขในขั้นตอนที่สำาคัญของระบบยา เช่น การกำาหนดให้เป็นเงื่อนไขเพื่อขอรับการประเมินเกณฑ์คุณภาพ

ของโรงพยาบาล  การกำาหนดให้เป็นเงื่อนไขเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือค่ารายหัวของโรงพยาบาล

จากทั้ง 3 กองทุน หรือการกำาหนดเป็นเงื่อนไขให้สั่งซื้อยาจากบริษัทที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมการ

ส่งเสริมการขายยาเท่านั้น

เอกส�รอ้�งอิง

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ. นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา

 แห่งชาติพ.ศ. 2555-2559. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

 แห่งประเทศไทย; 2554.

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คู่มือการดำาเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา

 อย่างสมเหตุผล กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 2558. 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยาและ

 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557”. ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557. 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเรื่อง “เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ

 ประเทศไทย พ.ศ. 2558”. ลงวันที่ 13 มกราคม 2558. 

แพทยสภา.ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549. Available from 

 https://www.tmc.or.th/service_law02_17.php.
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แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.). คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เกณฑ์จริยธรรม

 ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา องค์การอนามัยโลก, 1988. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:บริษัท ดาต้า 

 เปเปอร์แอนด์พริ้นท์ จำากัด; 2552. 

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.). คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ยาวิพากษ์. 

 จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวังระบบยา. ขบวนการการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  

 มิถุนายน  2552.

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.). คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ยาวิพากษ์. 

 จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวังระบบยา. ร่วมสร้างมาตรฐานที่ดีในการส่งเสริมการขายยา. ปีที่ 6 ฉบับที่ 24  

 ธันวาคม  2557.

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) คู่มือผลประโยชน์

 ทับซ้อน  กรุงเทพฯ: คอมพ์-อาร์ต. กุมภาพันธ์ 2560.

สำานักยา สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ

 ขายยาของประเทศไทย พ.ศ.2557. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

 กันยายน 2557. 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2. ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

 และสุขภาพของผู้ป่วย. 18 ธันวาคม 2552. ค้นจาก  http://www.samatcha.org/sites/default/

 files/document/0204-Res-2-4.pdf เมื่อวันที่14 เมษายน 2559.

สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค, นิธิมา สุ่มประดิษฐ์และ ณัชธญา นิลพานิชย์. รายงานการสำารวจความคิดเห็นของ

 ผู้อำานวยการและ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนต่อการส่งเสริมการ

 ขายยาและมาตรการควบคุมการส่งเสริมการขายยาในโรง พยาบาล, 2554. สนับสนุนโดยแผนงาน

 พัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์และคณะ.รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษากฎหมายควบคุมการส่งเสริมการขายยา

 ในต่างประเทศ, 2553. สัญญาเลขที่ 51-00-0845/52-8. สนับสนุนโดยแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวัง

 ระบบยา คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เอกสารประกอบการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวง

 พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

 ทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 

Viboon Wattananamkul. GiftExchange and “SI” inPharmaceutical Representative andPhycisian 

 Relationships. [the Degree of Doctor of Philosophy (Medical and Health Social 

 Sciences)]. Bangkok. Mahidol University, 2006.
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับบริษัทยาหรือผู้แทน ต้องยึดหลักการประพฤติปฏิบัติที่เรียบร้อย ดีงาม 

ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ และวิชาชีพ 

คำานึงถึงเจตนา ความเหมาะสม และผลกระทบกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ในการรับสิ่งของใดๆ 

จากบริษัทยาหรือผู้แทน

รับและสั่งใช้ตัวอย่างยาหรือยาบริจาค ผ่านระบบกำากับดูแลของสถานพยาบาล

ดำาเนินการผ่านระบบกำากับดูแลของสถานพยาบาล ในการรับการสนับสนุนจากบริษัทยา เพื่อเข้าประชุม 

อบรม สัมมนา หรือดูงาน 

เผยแพร่ความรู้ที่มีอย่างเที่ยงธรรม โดยอ้างอิงตามหลักฐานด้านสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งแสดงโดยเปิดเผย

ถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจคาบเกี่ยวกับเรื่องนั้น

เข้าร่วมดำาเนินการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบหรือข้อกำาหนดของสถานพยาบาล และผ่านการอนุมัติรับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้วเท่านั้น

ดำาเนินตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต/นักศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริษัทยา ทั้งส่งเสริมนโยบาย

กำากับดูแลของสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาล

ส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีระบบคัดเลือก จัดซื้อ จัดหายา ที่โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และอยู่

บนพื้นฐานของความสมเหตุผล

ดำาเนินการผ่านระบบของสถานพยาบาล ในการรับการสนับสนุนจากบริษัทยา เพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการ

หรือบริการสุขภาพ และกำากับดูแลให้มีวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม

ส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีระบบตรวจสอบภายในเพื่อติดตาม กำากับดูแล รายงานข้อมูลป้อนกลับด้าน

จริยธรรมฯ และระบบยกย่องบุคลากรผู้เป็นแบบอย่างที่ดี

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ภ�คผนวก
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หลีกเลี่ยงปฏิสัมพันธ์กับบริษัทยาหรือผู้แทน ที่จุดบริการผู้ป่วย

ไม่รับของขวัญ ของชำาร่วย ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อันเป็นส่วนตัว จากบริษัทยาหรือผู้แทน

ไม่นำายาตัวอย่างหรือยาบริจาค ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือนำาไปจำาหน่ายแก่ผู้ป่วย

ไม่รับการสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในส่วนที่เกินจำาเป็น ฟุ่มเฟือย หรือเป็นการสนับสนุน

ของผู้ติดตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ไม่รับเขียนบทความ เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษาแก่บริษัทยา ถ้าสงสัยว่าจะมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ

ของตน วิชาชีพ หรือมิได้เป็นไปตามระเบียบของสถานพยาบาล

ไม่ดำาเนินการวิจัยหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย เพียงเพื่อส่งเสริมการขายของบริษัทยา มากกว่าการมุ่งหวังถึง

ประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมเป็นสำาคัญ

ไมอ่นุญาตให้นิสิต/นักศึกษาท่ียังไม่มีใบประกอบวิชาชีพมีปฏิสัมพันธ์ใดๆโดยตรงกับบริษัทยาหรือผู้แทน

ไม่ยอมรับการเสนอให้หรือการรับผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ เพื่อโน้มน้าวหรือตอบแทนการตัดสินใจ

คัดเลือก จัดซื้อ จัดหายาของสถานพยาบาล

ไม่ยอมรับต่อข้อผูกมัดกับการส่งเสริมการขาย หรือการโฆษณาชวนเชื่อแอบแฝงของผู้ให้การสนับสนุน

กิจกรรมทางวิชาการหรือบริการสุขภาพ

ไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการละเมิดหรือพฤติกรรมที่สงสัยว่าผิดเกณฑ์ทางจริยธรรมฯในสถานพยาบาล

1)

2)

3)
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6)
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ก�รประเมินก�รนำ�เกณฑ์จริยธรรมว่�ด้วยก�ร
ส่งเสริมก�รข�ยย�ไปปฏิบัติในโรงพย�บ�ลชุมชน127

จันทร์จรีย์ ดอกบัว
โรงพย�บ�ลปทุมร�ชวงศ�

นุศร�พร เกษสมบูรณ์
คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

6.2

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินกระบวนการนำานโยบายเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา

ไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ  วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผู้วิจัยเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลปทุมราชวงศาซ่ึงเป็นสถานท่ีวิจัย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ผลการประเมินตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์จริยธรรมฯ บันทึกการประชุมคณะกรรมการ

บริหารของโรงพยาบาลปีพ.ศ.2557-2558 รายงานประจำาปีของกลุ่มงานเภสัชกรรมปีพ.ศ.2557-2558 ตลอดจน

การสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามเกณฑ์

จริยธรรมฯ นอกจากน้ี ยังมีการสังเกตการณ์การทำางานของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวิจัย: โรงพยาบาลปทุมราชวงศาประกาศให้เกณฑ์ดังกล่าว

เป็นนโยบายขององค์กร และกำาหนดให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัดรับผิดชอบในการดำาเนินการตาม

เกณฑ์ ตลอดจนให้มีการสื ่อสารให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั ่วถึง โรงพยาบาลกำาหนดแนวปฏิบัติเป็น

ลายลักษณ์อักษรและมีแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัด

จัดระบบการตรวจสอบการดำาเนินงานตามเกณฑ์ท ั ้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก หลัง

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559

127 บทความนี้ปรับปรุงจากงานศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินกระบวนการนำานโยบายเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติใน

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ” ตีพิมพ์ใน วารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่8 เล่มที่2กค.-ธค.2559
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การประกาศใช้เกณฑ์ดังกล่าว การจัดซื้อ-จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีมูลค่าการจัดซื้อลดลงเมื่อเทียบกับ

แผนจัดซื้อและเทียบกับมูลค่าในปีงบประมาณที่ผ่านมา นโยบายนี้ทำาให้การบริหารจัดการการจัดซื้อยาและ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากย่ิงข้ึน ผลการประเมินตามตัวช้ีวัดว่าด้วยการจัดซ้ือในระดับ

โรงพยาบาลอยู่ในระดับ 4 โดยท่ีโรงพยาบาลยังขาดการดำาเนินในส่วนของการยกย่องเชิดชูหน่วยงานท่ีปฏิบัติตาม

เกณฑ์จริยธรรมฯ และการลงโทษหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม สรุป: นโยบายดังกลา่วเป็นนโยบาย

ที่สำาคัญ สามารถดำาเนินการได้โดยไม่ยุ่งยากในโรงพยาบาล ความสำาเร็จของการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิด

จากการเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก การได้รับการสนับสนุนจากทีมบริหาร การได้รับความร่วมมือจาก

บุคลากรหลายระดับ การประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน ความสามารถในการบริหารจัดการและการติดตาม

กำากับ ตลอดจนความเพียงพอและครบถ้วนของทรัพยากรและเทคโนโลยี  

 ข้อเสนอแนะ: โรงพยาบาลควรจัดทำาและติดตามดัชนีภาพลักษณ์ความโปร่งใสซ่ึงช่วยให้เกิดกระบวนการ

เชิดชูผู้ทำาดีและควรมีการศึกษาถึงผลกระทบจากการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงขยายผลการดำาเนินงานไปสู่ 

ในระดับจังหวัดและระดับเขตต่อไป

 คำาสำาคัญ: เกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา เภสัชกรรมโรงพยาบาล การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์

บทนำ�

 ประเทศไทยประกาศใช้นโยบายแห่งชาติด้านยาฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ.2524 โดยมีสาระสำาคัญคือ

นโยบายยาหลักแห่งชาติและการพึ่งตนเองด้านยา โดยจัดให้มียาที่ปลอดภัย มีคุณภาพดี ในราคาพอสมควร

กระจายอย่างท่ัวถึงโดยเฉพาะยาสำาหรับสาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาภายใน

ประเทศและการพัฒนายาสมุนไพรและยาแผนโบราณ นโยบายแห่งชาติด้านยาฉบับที่ 2 ในพ.ศ.2536 คงสาระ

สำาคัญตามนโยบายฉบับเดิม แต่แก้ไขเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติและ

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติปรับปรุงนโยบายแห่งชาติด้านยาผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และอาศัยยุทธศาสตร์ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องจน

ได้นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 

ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนได้รับบริการด้านยาที่ได้มาตรฐาน โดยการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและ

ประสิทธิผลของยา การสร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การส่งเสริมการเข้าถึงยาจำาเป็นให้เป็นไป

อย่างเสมอภาค ยั่งยืน ทันการณ์ การสร้างกลไกการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพและอุตสาหกรรมยามีการพัฒนา

จนประเทศสามารถพึ่งตนเอง(1) ได้

 เขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10 อันประกอบด้วย 5 จังหวัดได้แก่ อุบลราชธานี อำานาจเจริญ 

มุกดาหาร ยโสธร และศรีษะเกษ ได้ประกาศใช้นโยบายเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา(2) และ

มีการนำานโยบายลงสู่การปฏิบัติทุกระดับ ทั้งยังมีการประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวทั้งยาและ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้สั่งใช้ยาภายใต้โครงการสร้างเสริมและ
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พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขตามระบบธรรมาภิบาลในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10  จากนั้นแต่ละ

หน่วยงานในเขตเครือข่ายฯก็ได้ดำาเนินการตามแนวทางปฏิบัติ  โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ 

เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ดำาเนินตามการประกาศนโยบายฯนั้นและยังเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลนำาร่องที่ดำาเนิน

โครงการ “โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล” กุญแจสำาคัญของการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผลมี 6 ประการ กุญแจดอกที่ 6 คือการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ใน

การสั่งใช้ยา(3) และเกณฑ์น้ีก็เป็นหนึ่งในเกณฑ์การตรวจสอบภายในและเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพในการ

บริหารเวชภัณฑ์ด้วย การประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องดำาเนินการ

ด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้ผลการประเมินเป็นที่น่าเชื่อถือและส่งผลดีต่อความร่วมมือในการประเมิน ที่ผ่าน

มายังไม่มีการประเมินกระบวนการของนโยบายดังกล่าว และยังไม่มีการประเมินผลจากนโยบายดังกล่าว ดังนั้น

จึงต้องมีการประเมินกระบวนการเชิงระบบในการนำานโยบายดังกล่าวมาใช้ และประเมินผลลัพธ์จากการดำาเนิน

งานเพื่อพัฒนาระบบของหน่วยงานต่างๆต่อไป

วิธีก�รวิจัย

 การศึกษานี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ผู้วิจัย
 ประสบการณ์และภูมิหลังของผู้วิจัยมีผลอย่างมากต่อข้อค้นพบในการวิจัยเชิงคุณภาพ ในท่ีน้ีจึงขอกล่าวถึง

ข้อมูลเก่ียวกับผู้วิจัยช่ือแรกโดยสังเขปเพราะเป็นผู้ดำาเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก ผู้วิจัยชื่อแรก

เป็นชาวจังหวัดตรังโดยกำาเนิด และรับราชการเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลปทุมราชวงศาซึ ่งเป็นสถานที่วิจัย

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2559) มีประสบการณ์ในการทำางานบริหารเวชภัณฑ์และงานตรวจสอบ

ภายในโรงพยาบาลมากว่า 17 ปี ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์ งาน

คุ้มครองผู้บริโภคด้านยา งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน งานคุณภาพและงานวิชาการ และงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ผู้วิจัย

ได้เข้าร่วมอบรมด้านระบบการตรวจสอบภายใน งานบริหารเวชภัณฑ์ และเป็นผู้นิเทศงานบริหารเวชภัณฑ์และ

มาตรการความปลอดภัยด้านยาและงานคลังทั้งในระดับจังหวัดและในระดับเขต ผู้วิจัยยังอยู่ในคณะกรรมการ

จัดซื้อยาร่วมทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต อีกทั้งผู้วิจัยยังเป็นประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน

จังหวัดอำานาจเจริญ  ผู้วิจัยมีความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลในโรงพยาบาลเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ จึงเชื่อว่าผู้ให้ข้อมูล

กล้าเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและไม่ปิดบัง ทำาให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามสภาพความเป็นจริง

 ก�รเก็บข้อมูล
 ผู้วิจัยชื่อแรกเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูลจาก 1. การทบทวนวรรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2. การประเมินตามตัวชี้วัดของเกณฑ์จริยธรรมฯ ซึ่งใช้แบบประเมินตัวชี้วัดว่าด้วยการจัดซื้อและจริยธรรมการ

ส่งเสริมการขายยาที่ให้ผู้เกีย่วข้องทำาการประเมินตนเอง 3.บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล

ปี พ.ศ. 2557-2558 4.รายงานประจำาปีของกลุ่มงานเภสัชกรรมปี พ.ศ.2557-2558 5.การสัมภาษณ์ผู้บริหาร

โรงพยาบาลและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และมี
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ประสบการณ์การทำางานในพื้นที่ อย่างน้อย 1 ปี จำานวน 25 คน 6.การสังเกตการทำางานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ

 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
 ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยประยุกต์ใช้กรอบเชิงวิเคราะห์ policy triangle framework ซึ่ง Gill 

Walt และ Lucy Gilson ได้นำาเสนอไว้เพื่อวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในประเด็นเนื้อหาของนโยบาย 

(content) บริบท (context) ผู้มีส่วนได้เสียในนโยบายสาธารณะ (actors) และกระบวนการนโยบาย (process)(4)

 ผลก�รวิจัย
 ผู้วิจัยนำาเสนอผลการวิจัยเป็น 3 ส่วนคือ 1) บริบทและเนื้อหาของเกณฑ์จริยธรรมฯ 2) กระบวนการนำา

นโยบายเกณฑ์จริยธรรมฯไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล 3) ผลการประเมินกระบวนการนำาเกณฑ์จริยธรรมฯ

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

 1) บริบทและเนื้อหาของเกณฑ์จริยธรรมฯ

 ในปีพ.ศ.2531 สมัชชาอนามัยโลกมีมติรับรอง “เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา” เพื่อ

ให้เป็นสิ่งสนับสนุนให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและเรียกร้องให้ทุกประเทศทั่วโลกนำาเกณฑ์จริยธรรมฯนี้ไป

ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยมีความพยายาม

ในการจัดทำาหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายยาหลายครั้ง เริ่มต้นในปีพ.ศ.2537 โดย

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ดำาเนินการพัฒนาร่างหลักเกณฑ์จริยธรรม

ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาขึ้นมา แต่ก็มิได้มีการประกาศหรือมีการนำาไปใช้แต่อย่างใด ต่อมาในปีพ.ศ.2552 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 ได้รับรองมติ “การยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมเพื่อลดความสูญ

เสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วย” ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.

2553  ในการน้ีคณะอนุกรรมการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้มอบหมายให้คณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมจัดทำา “เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ

ส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย” และต่อมาคณะอนุกรรมการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลก็ได้ให้ความเห็นชอบ

เกณฑ์ดังกล่าว หลังจากผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคการศึกษาและ

ภาคอุตสาหกรรมยาแล้ว สุดท้ายได้มีการนำาเสนอเกณฑ์น ี ้ต ่อคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติและมี

มติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2555 เกณฑ์นี้นับเป็นเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาฉบับ

แรกของประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานแรกที่นำาเกณฑ์นี้มาจัดทำาเป็น “ประกาศกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557” ซึ่งหน่วยงานในสังกัดต้องจัดทำาแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์นี้และประกาศเป็น

ลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ยังมีประกาศคณะกรรมการ

พัฒนาระบบยาแห่งชาติเรื่องเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ.2558 เป็นแนว

ปฏิบัติในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบยาของประเทศอีกด้วย(3)

 เกณฑ์จริยธรรมฯฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 7 หมวด ได้แก่ คำานิยาม ผู้สั่งใช้ยา ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ 

เภสัชกร บริษัทยาและผู้แทนยา สถานพยาบาลและสถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา

เกณฑ์จริยธรรมฯ มีการกำาหนดกลุ่มเป้าหมายหลักและข้อพึงปฏิบัติของแต่ละกลุ่มไว้โดยย่อ ดังนี้  1) ผู้ประกอบ
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วิชาชีพด้านสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหายาของโรงพยาบาลไม่พึงรับเงินหรือสิ่งของใดๆจากการ

ส่งเสริมการขายเป็นการส่วนตัว 2) สถานพยาบาลและสถานศึกษาพึงจัดให้มีระบบรองรับในการรับการสนับสนุน

ใดๆจากบริษัทยา/ผู้แทนยาที่หน่วยงานต้นสังกัดรับรู้  3) บริษัทยาพึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาที่มุ่ง

ประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นสำาคัญ ไม่พึงให้ข้อมูลหรือคำาแนะนำาแก่ผู้ป่วยหรือสาธารณชนในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริม

การขายยาเกินความจริง และ 4) ผู้แทนยาพึงเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยาที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วนและมี

หลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้(2)

 2) กระบวนการนำานโยบายเกณฑ์จริยธรรมฯไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล

 หลังจากท่ีประกาศกระทรวงว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมฯมีผลบังคับใช้น้ัน ทุกหน่วยงานในสังกัดเขตบริการ

เครือข่ายสุขภาพที่ 10 อันประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธรและ

อำานาจเจริญ ได้จัดตั้งคณะทำางานและมีการประกาศเขตบริการสุขภาพที่ 10 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์

จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2557 ลงนามโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งจัดโครงการอบรมสร้างเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขตามระบบธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2558 กลุ่มเป้าหมายของการ

อบรมคือ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำาเภอ และเจ้าหน้าที่พัสดุในแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ 

 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดในนามคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัดจังหวัดอำานาจเจริญ ได้

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯแบบไขว้ ทั้งในเครือข่ายระดับเขตและ

ระดับจังหวัด คณะกรรมการฯทำาการประเมินไขว้ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการดำาเนินงานที่

โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยกำาหนดเกณฑ์จริยธรรมฯเป็นหนึ่งในเกณฑ์ตรวจสอบภายในประจำาปีและเกณฑ์

ในการประเมินการดำาเนินการตามมาตรการด้านยาและการบริหารเวชภัณฑ์ซึ่งกำาหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมเขตบริการสุขภาพที่ 10 เกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 9 ด้าน คือ ระบบบริหาร

จัดการยาและเวชภัณฑ์ การคัดเลือก การจัดซ้ือและคลังเวชภัณฑ์ การตรวจรับ การควบคุม/เก็บรักษา การเบิกจ่าย 

การใช้ ระบบรายงาน และการตรวจสอบ ซึ่งต่อมาได้เพิ่มด้านที่ 10 คือ เกณฑ์จริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายที่ทางเขตประกาศใช้ จากผลการประเมินพบว่า โรงพยาบาลปทุมราชวงศาผ่านเกณฑ์ทั้ง 10 ด้าน ได้

คะแนนร้อยละ 95.76 

 โรงพยาบาลปทุมราชวงศาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอำานาจเจริญ 

รับผิดชอบประชากร 47,864 คน มีอัตราการหมุนเวียนแพทย์เป็นประจำาทุกๆ 2 ปี เมื่อรับนโยบายเรื่อง

เกณฑ์จริยธรรมฯ คณะกรรมการบร ิหารโรงพยาบาลโดยผ ู ้อ ำานวยการโรงพยาบาลได ้มอบหมายให้

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัดเป็นผู้รับผิดชอบในการดำาเนินโครงการนี้ โดยมีเภสัชกรเป็นเลขานุการ

และให้รายงานผลการดำาเนินการให้กับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทราบเป็นระยะๆ โรงพยาบาลได้ออก

ประกาศเป็นนโยบายของโรงพยาบาลปทุมราชวงศา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา

ยาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา” โรงพยาบาลสื่อสารให้บุคลากรรับทราบแนวทางปฏิบัตินี้

อย่างทั่วถึง ตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยงานจนถึงระดับผู้ปฏิบัติ

 โรงพยาบาลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลทั้งจากบุคลากรภายในโรงพยาบาลและจาก

บุคลากรภายนอกโรงพยาบาล คณะกรรมการชุดนี้ประเมินการดำาเนินงานตามนโยบายปีละ ๒ ครั้ง การประเมิน

เน้นในส่วนของระบบการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งต้องมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
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โรงพยาบาลมีการวางระบบเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาและเพิ่มความเข้มงวดในการกำากับดูแลตาม

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีฯ และปฏิบัติตามแนวทางมาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาล

จัดทำาเกณฑ์การคัดเลือกยาเข้า-ออกจากบัญชีโรงพยาบาลที่ชัดเจน มีคณะกรรมการขอความเห็นชอบจาก

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลก่อนซื้อ/จ้าง คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมีแพทย์เป็น

ประธานกรรมการ เภสัชกรทำาหน้าที่เลขานุการ และอนุมัติการสั่งซื้อโดยผู้อำานวยการโรงพยาบาล นอกจากน้ี 

โรงพยาบาลยังมีคณะกรรมการกำาหนดราคากลางเพ่ือป้องกันการกำาหนดคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 

โรงพยาบาลมีการดำาเนินการจัดซื้อยาร่วมกันทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต อีกทั้งมีการจัดซื้อยาด้วยวิธีการ

สอบราคาเพื่อจัดซื้อยาที่ไม่ได้จัดซื้อร่วมกันในระดับจังหวัดด้วย

 ในส่วนของการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและจัดประชุมวิชาการในบริเวณโรงพยาบาลนั้น 

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัดไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมฯที่มีการระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้า 

 ในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย พบว่า หน่วยงานไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือ

ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปทมุราชวงศา เพ่ือการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย โรงพยาบาลกำาหนดช่วงเวลา

ในการเข้าพบชัดเจน พร้อมทัง้ติดป้ายหน้าหน่วยงานให้ผู้แทนเห็นชัดเจนและไม่ให้ผู้แทนเข้าพบนอกเวลาท่ีกำาหนด 

การดำาเนินงานท่ีผ่านมา พบว่า ผู้แทนเข้าพบตามช่วงเวลาท่ีกำาหนด และไม่มีการวางยาตัวอย่างในโรงพยาบาล

 ส่วนระบบการตรวจสอบการสั่งใช้ยาของโรงพยาบาล (drug use review) ดำาเนินการโดยคณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบำาบัด คณะกรรมการฯได้กำาหนดเกณฑ์สำาหรับตรวจสอบการสั่งใช้ยาของโรงพยาบาล โดย

เน้นเกณฑ์สำาหรับกลุ่มยาที่มีราคาแพง และยาที ่มีปริมาณการสั ่งใช้มากในแต่ละปี โรงพยาบาลมีนโยบายที่

สำาคัญ คือ เน้นการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดยส่งเสริมให้ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ  ผลการดำาเนินการพบว่า 

มีการทบทวนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่นการใช้ยา omeprazole ในการป้องกัน

ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารจากยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs จากเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนดคือให้

แพทย์สั่งใช้ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า แทนการสั่งใช้ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร

เช้า-เย็น นอกจากนี้ คณะกรรมการฯได้ปรับเปลี่ยนการสั่งใช้ยาลดความดันโลหิตสูงที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

เช่น amlodipine 5 mg แทนการสั่งใช้ยา nifedipine 20 mg SR  โรงพยาบาลพยายามลดรายการยาที่ไม่ใช่ยา

ในบัญชียาหลักฯลง และผู้สั่งใช้ยาต้องระบุเหตุผลทุกครั้งที่มีการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

 การทบทวนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พบประเด็นสำาคัญ เช่น แพทย์สั่งใช้

ยาสูตรผสม (พาราเซตามอลและยาคลายกล้ามเนื้อ) ร่วมกับยาพาราเซตามอล ทำาให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการได้รับ

ยาพาราเซตามอลเกินขนาด ดังนั้นคณะกรรมการจึงตัดยาสูตรผสมออก และใช้ยาสมุนไพร “เถาวัลย์เปรียง” 

ทดแทนยาเดิม และคณะกรรมการฯได้กำาหนดให้การใช้ยาพาราเซตามอลต้องอยู ่ในขนาดที ่เหมาะสมเพื่อ

ป้องกันการเกิดพิษต่อตับ คือ จากเดิมมีการสั่งใช้พาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม กินครั้งละ 2 เม็ดเฉพาะเวลาที่

มีอาการปวดหรือมีไข้ ทุก 4-6 ชั่วโมง เปลี่ยนเป็น 325 mg กินครั้งละ 2 เม็ดเฉพาะเวลาที่มีอาการปวดหรือมีไข้ 

ทุก 4-6 ชั่วโมง

 นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้กำาหนดนโยบายส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลใน 3 โรคหลัก

คือ หวัด ท้องร่วง และแผลเลือดออก และนโยบายการสั่งใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันให้มากขึ้น  ทำาให้

มีการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 19.66
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 ในส่วนนโยบายการติดตามประเมินการใช้ยาที่ต้องเฝ้าระวังหรือมีมูลค่าสูง พบว่า งานบริการผู้ป่วย

นอกมีรายการยาที่ต้องประเมินทั้งสิ้น 10 รายการ ผลการประเมินพบว่าแพทย์มีการสั่งใช้ยาเป็นไปตามเกณฑ์ที่

กำาหนดร้อยละ 100 ส่วนงานบริการผู้ป่วยใน มีรายการยาที่ประเมินทั้งสิ้น 2 รายการ ได้แก่ ยาฉีด ceftazidime 

1 กรัมและยาฉีด ciprofloxacin 200 มิลลิกรัม ผลการประเมินพบว่า การสั่งใช้ยาฉีด ciprofloxacin มีความสม

เหตุผลร้อยละ 90  และการสั่งใช้ยาฉีด ceftazidime มีความสมเหตุผลร้อยละ 86.96 

 เมื่อวิเคราะห์ในส่วนของกระบวนการนโยบายข้างต้น พบว่า ผู้มีส่วนได้เสียของนโยบายสนับสนุน

การนำานโยบายดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับเขต ระดับจังหวัด จนกระทั่งในระดับโรงพยาบาล 

ผู้บริหารของโรงพยาบาลมีความชัดเจนในการนำากระบวนการนโยบายลงสู่การปฏิบัติ โดยคณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบำาบัด ได้จัดอบรม/ประชุมชี้แจง ทำาความเข้าใจในนโยบายเกณฑ์จริยธรรมฯ ให้กับผู้ปฏิบัติ 

ส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถดำาเนินการตามนโยบายได้ด้วยดี และทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ ด้วยข้อบังคับ

ในระเบียบการจัดซื้อ-จัดหา ระบบการตรวจสอบภายในด้วยกันเอง การปรับเปลี่ยนกระบวนการในการดำาเนิน

งานจัดซื้อ-จัดหา การมีระบบการรายงาน ประเมินผล ควบคุมกำากับ รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบภายในจาก

บุคคลภายนอก ส่งผลให้การนำานโยบายดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติในทุกๆหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 3) ผลการประเมินกระบวนการนำาเกณฑ์จริยธรรมฯไปสู่การปฏิบัติ

 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัดของโรงพยาบาลได้จัดทำาแนวทางการรายงานและติดตามผล

การปฏิบัติในประเด็นการจัดซื้อ-จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การประเมินผลพบว่า มูลค่าการจัดซื้อยา วัสดุ

การแพทย์และวัสดุวิทยาศาสตร์ในปีงบประมาณ 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับมูลค่าที่ระบุในแผนการจัดซื้อร้อย

ละ 8.42, 2.66 และ 17.53 ตามลำาดับ และยังลดลงเมื่อเทียบกับมูลค่าในปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 10.05, 

25.53 และ 53.10 ตามลำาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 แต่วัสดุทันตกรรมมีมูลค่าการจัดซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 

2557 อยู่ร้อยละ 26.68.68 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.11 เทียบกับมูลค่าที่ระบุในแผนการจัดซื้อ

 นอกจากนี้ผลของการมีระบบการไม่รับสิ่งสนับสนุน ของขวัญและบริการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผล

ให้ต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต่อผู้ป่วย 1 ราย ลดลงจาก 101.67 บาทในปี 2557 เหลือ 67.17 บาทใน

ปี 2558 ในส่วนของการรวมศูนย์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมกันทั้งในระดับเขตและระดับจังหวัด พบว่า 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.61 ของมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดในปี 2557 เป็นร้อยละ 27.47 ของมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด

ในปี 2558 ดังแสดงในตารางที่ 2 นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีการจัดซื้อด้วยวิธีการสอบราคายารวมทั้งสิ้น 5 

รายการในปี 2558 ในขณะที่ในปี 2557 ไม่มีการสอบราคา (มีแต่วิธีตกลงราคา)  ทำาให้การดำาเนินการจัดซื้อยา

เป็นระบบและโปร่งใสมากขึ้น 

ตารางที่ 1 มูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาในปี 2557-2558

รายการ
มูลค่าการจัดซื้อจริง (บาท)

2557            2558

มูลค่าปี 2558 
เมื่อเทียบกับปี 

2557

มูลค่าตาม
แผนปี 2558

ร้อยละที่
คลาดเคลื่อน

จากแผน

ยา   8,410,247.52 7,564,943.99   -10.05         8,260,432.28   -8.42

วัสดุการแพทย์  2,950,786.49 2,350,561.33   -25.53         2,414,899.90   -2.66

วัสดุวิทยาศาสตร์  5,653,030.00 3,692,330.30   -53.10         4,477,394.90   -17.53

วัสดุทันตกรรม  590,223.81 747,690.29   +26.68         666,870.00   +12.11
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ตารางที่ 2 มูลค่าการจัดซื้อยาร่วมในระดับเขตและระดับจังหวัด ในปี 2557 และ 2558

 ในส่วนของการประเมินตามตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานในระดับโรงพยาบาลว่าด้วยการจัดซื้อและ

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยานั้น ผลการประเมินพบว่า ระดับที่ประเมินได้ของโรงพยาบาลปทุมราชวงศา คือ

ระดับ 4 ซึ่งรายละเอียดระดับ 4 หมายถึง ทางโรงพยาบาลมีการกำาหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในระดับ

ที่ 2 เป็นลายลักษณ์อักษรและมีแนวทางเพื่อการรายงานและการติดตามการปฏิบัติครบถ้วนแล้วทั้ง 7 ข้อ 

รวมทั้งมีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงานเป็นบางข้อ แต่ในส่วนของผลการประเมินยังพบส่วนที่ต้องเติม

เต็มเพื่อให้บรรลุถึงระดับที่ 5 โดยยังขาดในส่วนของการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ

และมีกระบวนการลงโทษในหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ

สรุปและอภิปร�ยผล

 โรงพยาบาลปทุมราชวงศาดำาเนินการตามนโยบายเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และมีการประเมินการนำานโยบายไปปฏิบัติ ผลการประเมินพบว่า โรงพยาบาลมีกลไกในการ

ขับเคลื่อน คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน คณะกรรมการฯกำาหนดแนวปฏิบัติที่รองรับ

การขับเคลื่อนงานได้อย่างสอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลให้การสนับสนุน

การดำาเนินงานเป็นอย่างดี ทีมงานทุกระดับให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานอย่างเหมาะสม และมีการติดตาม

ผลการดำาเนินงานและปรับปรุงกระบวนการทำางานเป็นระยะด้วย

 ความสำาเร็จของการนำานโยบายไปปฏิบัติในโรงพยาบาลปทุมราชวงศานั้น นอกจากจะขึ้นกับขนาด

ขององค์กรที่เป็นองค์กรขนาดเล็ก (ทำาให้สามารถบริหารจัดการง่าย) ความร่วมมือของทีมงานในโรงพยาบาล 

การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ความสามารถในการบริหารจัดการ และการติดตามกำากับแล้ว  ยังขึ้นกับ

นโยบายที่มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการยอมรับและได้รับความร่วมมือ มีการการสื่อสารนโยบายอย่าง

ต่อเนื่องจากทีมงานผู้บริหารของโรงพยาบาลไปยังเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ และมีการดำาเนินงานตามแผนรวมถึง

มีการติดตามประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำางานเป็นระยะด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับทัศนะของ Theodoulou และ 

Kofinis(5) ที่กล่าวว่า การนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติมีความท้าทาย 3 ประการ คือ เป้าประสงค์ของนโยบายที่

ชัดเจน มีขุมปัญญาสำาหรับสารสนเทศ และมีแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของนโยบาย

     วิธีการจัดซื้อยา                มูลค่าการจัดซื้อ (บาท)

     2557         2558

การจัดซื้อยาร่วมเขต        639,697.72   1,947,786.40

การจัดซื้อยาร่วมจังหวัด      -      130,269.00

การจัดซื้อยาทั้งหมด       8,410,247.52    7,564,943.99

ร้อยละการจัดซื้อยาร่วม   7.61          27.47
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 งานศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า โรงพยาบาลควรมีการจัดทำาดัชนีภาพลักษณ์ความโปร่งใสซึ่ง

เป็นเครื่องมือที่ใช้บ่งชี้และจัดอันดับเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำาเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมฯและบังคับ

ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะช่วยให้เกิดกระบวนการเชิดชูผู้ทำาดีและทำาให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นใน

การกำากับดูแลติดตามการดำาเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมฯ นอกจากนี้โรงพยาบาลควรศึกษาถึงผลกระทบจาก

กระบวนการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติและควรมีการขยายผลการดำาเนินงานไปยังระดับจังหวัดและระดับเขต

ต่อไป
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7. สถานการณ์ด้านการวิจัย

สถานการณ์การวิจัยเกี่ยวกับระบบยาใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558
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สถ�นก�รณ์ก�รวิจัยเกี่ยวกับระบบย�ในประเทศไทย 
พ.ศ. 2554-2558

ภิญญุภ� เปลี่ยนบ�งช้�ง
คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยนเรศวร

7.1

 รายงานนี้เป็นผลจากการทบทวนวรรณกรรมที ่ต ีพิมพ์เผยแพร่และไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่าง 

1 มกราคม พ.ศ.2554 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่มีลักษณะเป็นงานวิจัย (research paper, original paper 

หรือ short communication) ทั้งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยไม่รวมการทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน บทความฟื้นฟูวิชาการ หรือบทความรับเชิญ วรรณกรรมที่

ทบทวนมีเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้ คือ การวิจัยและพัฒนายา การคัดเลือกยา การจัดหาและกระจายยา การเงิน

การคลังที่เกี่ยวกับยา การใช้ยา กฎหมายที่เกี่ยวกับยา ระบบข้อมูลข่าวสารด้านยา การผลิตยา ทรัพยากรมนุษย์

ในระบบยา ที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลวรรณกรรมตีพิมพ์เผยแพร่: PubMed, Thai Index Medicus, ไทยเภสัช

สาร, วารสารเภสัชกรรมไทย, วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, วารสาร

อาหารและยา, ศรีนครินทร์เวชสาร, และฐานข้อมูลวรรณกรรมที่ไม่ได้ตีพิมพ์: ThaiLis โดยวรรณกรรมที่คัดเข้า

มาทบทวนต้องสามารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (full paper) ได้

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559
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ผลก�รสืบค้น

 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆ พบหัวข้อรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ PubMed 1,727 รายการ, 

Thai Index Medicus 795 รายการ, ไทยเภสัชสาร 61 รายการ, วารสารเภสัชกรรมไทย 41 รายการ, วารสาร

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 39 รายการ, วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 31 รายการ, ศรีนครินทร์เวชสาร 

26 รายการ และThaiLis 216 รายการรวมทั้งสิ้น 2,956 รายการ รายการที่คัดออกคือ รายการที่ไม่สามารถ

สืบค้นเอกสารฉบับเต็มได้, รายการที่ไม่เกี่ยวข้องและรายการที่พบซำ้า เหลือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบยา

ของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2554-2558 ทั้งสิ้น 630 รายการ แบ่งเป็นวรรณกรรมที่ตีพิมพ์ในวารสารทั้งใน

และต่างประเทศ 443 รายการ (เป็นภาษาอังกฤษ 267 รายการ ภาษาไทย 176 รายการ) และวรรณกรรมที่ไม่ได้

เผยแพร่ซึ่งเป็นปริญญานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วนตนเอง และวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีถึงปริญญาเอก 187 รายการ (1 รายการเป็นภาษาอังกฤษ ที่เหลือเป็นภาษาไทย)

ผลก�รทบทวนวรรณกรรม

 จากการประมวลผลการสืบค้นทั้งหมด 630 รายการ พบว่า 260 รายการ (ร้อยละ 41) ของวรรณกรรม

ที่ทบทวนเป็นการวิจัยและพัฒนายา รองลงมาเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ยา (190 รายการ, ร้อยละ 30) นอกนั้น

เป็นการวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในระบบยา การจัดหาและกระจายยา กฎหมายที่เกี่ยวกับยาและจริยธรรม 

การเงินและการคลัง รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวกับระบบยา การคัดเลือกยา การผลิตยา วรรณกรรมที่พบน้อยที่สุด

คือการวิจัยเกี่ยวกับระบบข้อมูลข่าวสารด้านยา รายละเอียดของวรรณกรรมในแต่ละกลุ่มเป็นดังนี้

1. ก�รวิจัยและพัฒน�ย�
 วรรณกรรมในกลุ่มนี้มีจำานวนมากที่สุด โดยเฉพาะวรรณกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 

วรรณกรรมส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ โดยการวิจัยทางเภสัชวิทยามีจำานวนมากที่สุด การวิจัย

ทางเภสัชวิทยานี้มักเป็นการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากธรรมชาติในหลอดทดลอง (เช่น Asasutjarit et al., 

2014) หรือสัตว์ทดลอง (เช่น Iamsaard et al., 2014) รองลงมาเป็นการวิจัยด้านการตั้งสูตรตำารับ ซึ่งมีทั้งการ

พัฒนาสูตรตำารับโดยใช้ส่วนประกอบใหม่ (เช่น Kanjanabat et al., 2011) การปรับปรุงสูตรตำารับเดิมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความคงตัวของยา (เช่น Okonogi et al., 2012) รวมทั้งการพัฒนาระบบนำาส่งยา (เช่น Ma-

nosroi et al., 2012) การวิจัยที่พบมากอีกสาขาหนึ่งในกลุ่มนี้ คือ เภสัชเคมีและเคมีวิเคราะห์ โดยงานวิจัยส่วน

ใหญ่เป็นการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ (เช่น Dechraksa et al., 2014) และหาโครงสร้างสารประกอบ (เช่น Boonnak 

et al., 2013)

 การทดลองทางคลินิกและการวิจัยในมนุษย์ที่พบส่วนใหญ่อยู่ในวารสารต่างประเทศ และมักเป็นการ

ทดลองทางคลินิกหลายสถาบันขนาดใหญ่ที่ดำาเนินการในประเทศไทยหรือในหลายประเทศ (เช่น Aydinok 

et al., 2015) เป็นที่น่าสังเกตว่า มีการวิจัยทางคลินิกหรือการทดลองในมนุษย์สำาหรับสมุนไพรหรือสารสกัด

จากธรรมชาติเพียง 4 รายการ (Aramwit et al., 2013) ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้พบประสิทธิภาพของสมุนไพรหรือ
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สารสกัดที่ทดสอบ ส่วนการทดสอบชีวสมมูลซึ่งมีอรรถประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนยาชื่อสามัญ พบงานวิจัยที่ได้

รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 4 รายการ (Chuasuwan et al., 2014) ทุกชิ้นพบชีวสมมูลระหว่างยาชื่อ

สามัญและยาต้นแบบ

2. ก�รคัดเลือกย�
 การคัดเลือกยาเป็นกระบวนการสำาคัญเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมในเชิง

เศรษฐศาสตร์เข้ามาอยู่ในระบบยาของประเทศ เป็นที่น่าเสียดายว่า วรรณกรรมในกลุ่มนี้มีน้อยมาก วรรณกรรม

ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ (เช่น Chaiyakunapruk et al., 2011) วรรณกรรมที่

เกี่ยวกับยาชื่อสามัญมีเพียง 1 รายการ เป็นการสำารวจทัศนคติของเภสัชกรโรงพยาบาลต่อยาชื่อสามัญ (สุกัญญา 

และคณะ, 2555) วรรณกรรมที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยามี 2 รายการ เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนยาชื่อสามัญ

ตามมาตรฐานอาเซียนทั้งหมด (Payal et al., 2014)

3. ก�รจัดห�และกระจ�ยย�
 การจัดหาและกระจายยาเป็นกระบวนการสำาคัญที่จะทำาให้ประชาชนได้ใช้ยาที่มีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย วรรณกรรมในกลุ่มนี้มีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการกระจายยาในระดับต่างๆ ตั้งแต่

ระดับประเทศ (เช่น Dilokthornsakul et al., 2012) ระดับภูมิภาค/จังหวัด (เช่น ไพรจิตร และคณะ, 2558) ไป

จนถึงระดับสถานพยาบาล (เช่น Monton et al., 2014) ส่วนการวิจัยด้านการตลาดยา เภสัชกรรมโรงพยาบาล 

และการบริหารจัดการสินค้าคงคลังน้ัน ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่อันเป็นส่วนหนึ่งของการ

ศึกษาในระดับปริญญา โดยเฉพาะการตลาดยาในมิติต่างๆ นิยมศึกษาเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ และ/หรือ การศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองของสาขาบริหารธุรกิจ (เช่น กษมา, 2555)

4. ก�รเงินก�รคลังและนโยบ�ยเก่ียวกับย�
 การเงินการคลังและนโยบายเกี่ยวกับยา เป็นหัวข้อที่มีวรรณกรรมจำานวนไม่มากเช่นกัน และส่วนใหญ่

เป็นการวิจัยของหน่วยงานระดับประเทศหรือองค์กรนานาชาติ (เช่น Mohara et al., 2012) บางส่วนที่ตีพิมพ์

ในวารสารของไทยเป็นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านยาของประเทศ (เช่น เพชรรัตน์ และ

คณะ, 2555)

5. ก�รใช้ย�
 การใช้ยามีความหมายกว้าง ครอบคลุมการวิจัยหลายสาขา วรรณกรรมในกลุ่มการใช้ยามีจำานวนมาก 

รองจากวรรณกรรมกลุ่มการวิจัยและพัฒนา วรรณกรรมที่พบมากที่สุดในกลุ่มนี้ คือ งานวิจัยเกี่ยวกับร้านยาใน

แง่มุมต่างๆ เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำาเนินธุรกิจร้านยา (เช่น ธวัชชัย, 2555) การตลาดของร้านยา 

(กุลธิดา, 2552) พฤติกรรมการจ่ายยาและพฤติกรรมผู้บริโภคในร้านยา (เช่น เด่นชัย, 2554) นอกจากนี้ การ

พัฒนาร้านยาในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยาของสภาเภสัชกรรมยังคงเป็นหัวข้อที่ได้รับความ

สนใจอย่างต่อเนื่อง โดยหัวข้อวิจัยยังคงเป็นการสำารวจปัจจัยทางสังคมจิตวิทยาของเภสัชกร และ/หรือเจ้าของ

ร้านยา (เช่น ดวงทิพย์และพิมลศรี, 2554) ซึ่งผลการวิจัยคล้ายคลึงกับการวิจัยที่ผ่านมาที่ยังพบปัญหาและ

อุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการฯของร้านยาในกลุ่มตัวอย่าง
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 พฤติกรรมการใช้ยาและความร่วมมือในการรักษาด้วยยาเป็นอีกกลุ่มหัวข้อที่นิยมศึกษา โดยเฉพาะการ

วิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร การวิจัยส่วนใหญ่เป็นการพรรณนาพฤติกรรมการใช้ยาและความร่วมมือของ

ผู้ป่วยในการรักษาด้วยยา (เช่น โมเรศ, 2554) วรรณกรรมบางชิ้นมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมที่สนใจ (เช่น จันทิมา, 2555) หรือเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ป่วยมากกว่า 1 

กลุ่ม (เช่น อรุโณทัย, 2555) บางส่วนเป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย (เช่น กุลธิดา, 

2554)

 วรรณกรรมท่ีเป็นความคิดริเริ่มหรือการสร้างนวัตกรรมเกือบทั้งหมดในกลุ่มการใช้ยาเป็นงานวิจัย

หัวข้อบริบาลทางเภสัชกรรม (เช่น เจนจิรา และคณะ, 2558) และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (เช่น กาญจนพงษ์, 

2555) การวิจัยอื่นๆ เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของมาตรการบริบาลทางเภสัชกรรม การประสานรายการยา

และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  อย่างไรก็ตาม งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยขนาดเล็ก กระทำาในโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลแห่งเดียวโดยเภสัชกร พยาบาล และ/หรือทีมสหวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานหรือ

ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นหลัก

 วรรณกรรมจำานวนหนึ่งมุ่งศึกษาพฤติกรรมการสั่งใช้ยาของแพทย์ ในจำานวนนี้เกือบทั้งหมดเป็นการ

วิจัยเชิงพรรณนาหรือเชิงวิเคราะห์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์การส่ังใช้ยาของแพทย์ในหน่วยงานต่างๆ (เช่น ณัฐนิช 

และคณะ, 2557) หรือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมจิตวิทยาและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการสั่งใช้ยา (เช่น อารีวรรณ และคณะ, 2555) มีเพียงชิ้นเดียวที่ใช้การแทรกแซงเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม (วรวรรณ และคณะ, 2558)

 วรรณกรรมในกลุ่มนี้ที่พบจำานวนน้อย ได้แก่ วรรณกรรมเกี่ยวกับการรักษาด้วยยา(เช่น Chang et al., 

2011) ปัญหาที่เกิดจากยา (Chumchit, et al., 2015) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยา (เช่น Supsong-

serm et al., 2013) และการต้านยา (ภริตา และคณะ, 2556) และส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัย

เกี่ยวกับการทบทวนการใช้ยา (รัชฎาพร และคณะ, 2557) และการตรวจสอบระดับยาในเลือด (Lertsinudom 

et al., 2014) เป็นการประเมินเกณฑ์เดิมหรือวิธีการที่มีอยู่เดิมและไม่พบวรรณกรรมเกี่ยวกับการประเมิน

การใช้ยา

 การใช้ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ และภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีการวิจัยจำานวนน้อย 

เกือบทั้งหมดเป็นการสำารวจภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร (ซาลายา และคณะ, 2555) และการ

วิจัยเอกสารเกี่ยวกับยาแผนโบราณ มีเพียงหนึ่งชิ้นที่เป็นการสำารวจความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อ

การใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณ (คัคนางค์ และคณะ, 2554) และหนึ่งชิ้นเป็นการประเมินการใช้ยาสมุนไพร

และยาแผนไทย (ธีราวุฒิ, 2558) การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรและยาแผนโบราณนี้มักเป็นการวิจัยเกี่ยว

กับประเด็นกฎหมาย เช่น การปลอมปนยาควบคุมพิเศษในยาแผนโบราณ (ซึ่งจะกล่าวถึงในกลุ่มกฎหมายและ

จริยธรรมต่อไป)

6. กฎหม�ยและจริยธรรมท่ีเก่ียวกับย�
 วรรณกรรมเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมในด้านยามีจำานวนน้อย และมักตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ

หรือไม่ได้ตีพิมพ์ วรรณกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยา มีทั้งที่เป็นการสำารวจการฝ่าฝืนกฎหมายในร้าน

ยาและร้านขายของชำา (เช่น นฤมล, 2558) การฝ่าฝืนกฎหมายในการโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เช่น 

อรอุษาและสงวน, 2554) การปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ (เช่น จริยาและศรัณยพร, 2557) และความคิดริเริ่มที่
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จะส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายยาในลักษณะต่างๆ (เช่น ดุริพัธและสงวน, 2558) วรรณกรรมเกี่ยวกับ

กฎหมายที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศเป็นการทบทวนบทเรียนหรือเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับ

ใช้ (Stirner, 2012) นอกจากนี้ ยังมีวรรณกรรมเกี่ยวกับกฎหมายส่วนหนึ่งที่เป็นการวิจัยเพื่อปริญญานิติศาสตร

มหาบัณฑิต ซึ่งมักเป็นการพรรณนาและวิเคราะห์กฎหมายต่างๆ (เช่น พีรพล, 2556)

 วรรณกรรมที่เกี่ยวกับจริยธรรมและ/หรือจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งหมดมีลักษณะเป็นการสำารวจ ทั้งใน

หมู่นิสิตนักศึกษาและเภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่ (เช่น Plianbangchang et al., 2013)

7. ระบบข้อมูลข่�วส�รด้�นย�
 เป็นกลุ่มที่มีวรรณกรรมท้ังท่ีตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์จำานวนน้อยท่ีสุด คือ เพียง 5 รายการ วรรณกรรมท่ีตี

พิมพ์มีลักษณะเป็นการทบทวนฐานข้อมูลท่ีมีอยู่เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาหรือนำาข้อมูลที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในระดับภูมิภาค (Milea et al., 2015) การพัฒนาเว็บไซต์หรือพัฒนาฐานข้อมูลมักเป็นการกระทำาใน

ลักษณะวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อปริญญา (พงษ์ศักดิ์และวันชัย, 2555) ซึ่งเป็นโครงการ

ขนาดเล็ก ขาดการประเมินประสิทธิภาพและแนวทางการขยายผลที่ชัดเจน

8. ก�รผลิตย�
 วรรณกรรมเกี่ยวกับการผลิตยาเกือบทั้งหมดเป็นวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อ

ปริญญา และมักเป็นงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งการวางผังโรงงาน (ธีรภัทร์, 2556) การจัดตารางการ

ทำางาน (เช่น โศภิน, 2557) ไปจนถึงการวิจัยเชิงสำารวจบุคลากรในโรงงานผลิตยา (กฤตธน, 2554)

9. ทรัพย�กรมนุษย์ในระบบย�
 หัวข้อของการวิจัยในกลุ่มนี้ ได้แก่ เภสัชศาสตรศึกษา, กำาลังคน สมรรถนะ และคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรในระบบยา, และบทบาทเภสัชกรกับทีมสหวิชาชีพ มีทั้งที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 

วารสารในประเทศ และที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์

 เภสัชศาสตรศึกษา เป็นหัวข้อที่มีวรรณกรรมหลากหลายตั ้งแต่รูปแบบการพรรณนาไปจนถึงการ

ทดลองวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องที่พบว่ามีการวิจัยกันมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบริบาล

เภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปีในมิติต่างๆ เช่น ลักษณะหลักสูตร

ในประเทศไทย (Chanakit et al., 2014) ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Chanakit et al., 2015) 

ความคิดเห็นของผู้เรียน (ณัฐพรและพนิดา, 2556) การวิจัยประเมินผลและการวิจัยและพัฒนามักเป็นโครงการ

ขนาดเล็กเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ (เช่น กฤษณี และคณะ, 2558)

 วรรณกรรมเรื่องกำาลังคน สมรรถนะ และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในระบบยา มักเป็นการวิจัยเชิงสำารวจ 

เช่น การสำารวจสมรรถนะของเภสัชกรในการปฏิบัติงาน (เช่น Sumpradit et al., 2014) การสำารวจทัศนคติต่อ

การทำางานในชนบทของเภสัชกร (Thammatacharee et al., 2013) และการสำารวจตัวแปรเชิงจิตวิทยาสังคม 

เช่น คุณภาพชีวิต (ปฐมพงษ์, 2557) แรงจูงใจในการทำางาน (เช่น ณัฐธิมา, 2555) ความผูกพันต่อองค์กร (เช่น 

กันติศา, 2553) และความสุข (เช่น ดามรัศม์, 2556) ในกลุ่มเภสัชกรสาขาต่างๆ การวิจัยเพื่อคาดการณ์กำาลังคน

สำาหรับวางแผนอัตรากำาลังของเภสัชกรในประเทศไทยยังมีจำานวนน้อย และเป็นการวิจัยขนาดเล็ก (พิศาลสิทธ์

และนิลวรรณ, 2558)
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 บทบาทเภสัชกรและทีมสหวิชาชีพมีลักษณะเป็นทั้งการวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงสำารวจเพื่อ

ศึกษาผลสัมฤทธิ์หรือความเป็นไปได้ในการเปิดบทบาทเภสัชกรและทีมสหวิชาชีพในงานบริบาลเภสัชกรรม (เช่น 

Dhippayom et al., 2013) และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงพยาบาลขนาดเล็ก 

(เช่น Kanjanarach et al., 2014) หรือในพื้นที่รับผิดชอบ (เช่น โศภิตและสงวน, 2558) ซึ่งมักเป็นการวิจัย

ขนาดเล็ก

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

 การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับระบบยาในประเทศไทย

ระหว่าง พ.ศ. 2554-2558 ทั้งที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ วารสารในประเทศ และวรรณกรรมที่ไม่ได้ตีพิมพ์

ซึ่งเป็นงานวิจัยเพื่อปริญญา มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

 1. ในภาพรวม การวิจัยในช่วง พ.ศ. 2554-2558 มีขอบเขตกว้างขวาง และตอบประเด็นในระบบยาได้

ชัดเจนกว่าช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547-2551) ดังนี้

ในด้านการเงินการคลัง หัวข้อการวิจัยขยายวงออกไปจากการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ทาง

เศรษฐศาสตร์ของยาหรือวิธ ีการรักษา ครอบคลุมไปถึงความพยายามในการแสวงหา

แนวทางลดค่าใช้จ่ายด้านยาในระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะสวัสดิการรักษาพยาบาลของ

ข้าราชการ ซึ่งเป็นประเด็นที่ขาดการวิจัยในช่วงที่ผ่านมา

การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ยา แม้จะยังคงมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา แต่พบว่า มีการ

วิจัยเชิงทดลองมากขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและการส่งเสริมการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานบริการระดับต่างๆ รวมทั้งในชุมชน ทั้งโดยเภสัชกรและบุคลากร

สาธารณสุขอื่นๆ โดยเฉพาะพยาบาล  ทั้งนี้ พบว่า ผลของการวิจัยทั้งหมดนั้น การให้บริบาล

ทางเภสัชกรรมและการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ช่วยให้ผลลัพธ์ในการรักษาด้วย

ยาและ/หรือพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยและ/หรือประชาชนดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ อย่างไร

ก็ตาม การวิจัยที่ตีพิมพ์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นงานวิจัยขนาดเล็กเช่นเดียวกับในช่วงที่ผ่านมา เช่น 

จำานวนตัวอย่างน้อย หรือเป็นกรณีศึกษาในสถานพยาบาล/ร้านยา/เขตพื้นที่รับผิดชอบเพียง 

1 แห่ง ดังนั้นแม้จะมีผลการทดลองน่าพึงพอใจ แต่อรรถประโยชน์ในการขยายผลยังมีน้อย

บทบาทของเภสัชกรและทีมสหวิชาชีพ เป็นหัวข้อที่มีการวิจัยเพิ่มขึ้นแม้จะยังคงไม่มากนัก 

แสดงถึงความตระหนักของนักวิจัยในการเปิดบทบาทวิชาชีพในด้านการให้บริบาลเภสัชกรรม

ในรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การวิจัยในหัวข้อ

นี้มักเป็นการทดลองขนาดเล็กเช่นเดียวกับการวิจัยเกี่ยวกับการบริบาลทางเภสัชกรรมและ

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร ยาแผนโบราณ และภูมิปัญญาพื้นบ้านยังคงเป็นการทดลองในห้อง

ปฏิบัติการเป็นหลัก การวิจัยมุ่งเน้นการค้นหาและทดสอบฤทธิ์ของสมุนไพรในหลอดทดลอง

หรือสัตว์ทดลอง มีบ้างที่เป็นการทดลองในมนุษย์หรือการทดลองทางคลินิก แต่ก็เป็นเพียง

การทดลองเบ้ืองต้นเช่นเดียวกับระยะที่ผ่านมา ขาดการวิจัยเพื ่อต่อยอดสู่การนำาไปใช้ทาง

1.1

1.2

1.3

1.4
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คลินิกอย่างจริงจังในลักษณะการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งการผลิตในระดับอุตสาหกรรม การ

วิจัยเชิงกฎหมายเกี่ยวกับสมุนไพรและยาแผนโบราณยังคงเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เช่นกรณี

การปนเปื้อนยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษในยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ แม้ข้อมูลขนาด

และความสำาคัญของปัญหาจะมีปรากฏชัดเจนอยู่แล้ว สิ่งที่ขาดอยู่ คือ การวิจัยเพื่อผลักดัน

มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสมุนไพรและยาแผนโบราณ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ซึ่งมีขนาดและความสำาคัญของปัญหามากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน

การเงินการคลัง และนโยบายเกี่ยวกับระบบยาเป็นหัวข้อที่มีวรรณกรรมเพิ่มจำานวนมากขึ้น 

โดยเฉพาะเรื ่องราคายาและการเบิกจ่ายของยาในระบบประกันสุขภาพ เพื ่อสนองตอบ

ต่อสถานการณ์ปัญหาค่าใช้จ่ายด้านยาที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ บัญชียาหลักแห่งชาติเป็น

อีกประเด็นที่มีการวิจัยเพื่อสำารวจสถานการณ์และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายอย่าง

สมำ่าเสมอ ผลการวิจัยยังคงพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามมาตรการที่วางไว้ตามสถานพยาบาล

ต่างๆ แสดงถึงการดำารงอยู่ของความขัดแย้งระหว่างนโยบายของรัฐและเวชปฏิบัติที่ยังคงเป็น

ปัญหาที่ต้องแสวงหาแนวทางแก้ไขต่อไปในอนาคต

การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมมีจำานวนเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด โดย

เฉพาะการสำารวจสถานการณ์การปลอมปนยา การขายยาอันตรายในร้านขายของชำา และ

การโฆษณายาที่ผิดกฎหมาย การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการโฆษณายาผิดกฎหมายโดย

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นความคิดริเริ่มที่ประสบความสำาเร็จและน่าชื่นชม งานวิจัย

ลักษณะนี้ควรได้รับการสนับสนุนในการขยายผลไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

ระบบข้อมูลข่าวสารด้านยาเป็นหัวใจในการพัฒนาระบบยาของประเทศ เป็นที่น่าเสียดายว่า 

ยังคงเป็นประเด็นวิจัยที่ได้รับความสนใจน้อย ทั้งการวิจัยเพื่อตีพิมพ์และการวิจัยเพื่อปริญญา 

งานวิจัยเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเป็นการวิจัยทบทวนและประเมินคุณภาพฐานข้อมูลที่มีอยู่

เพื่อการนำาไปใช้ประโยชน์เฉพาะ ไม่พบการวิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ขึ้นใช้ ส่วนการวิจัย

เกี่ยวกับเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเป็นการวิจัยขนาดเล็ก ขาดการประเมินผลและแนวทาง

การนำาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นในอนาคต ควรสนับสนุนงานวิจัยเชิงระบบเพื่อพัฒนา

ระบบข้อมูลข่าวสารด้านยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

งานวิจัยด้านเภสัชศาสตรศึกษามีจำานวนเพิ่มขึ้นมากกว่าที่พบจากการทบทวนครั้งก่อนหน้า

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมในมิติต่างๆ ทั้งกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนของสถาบันต่างๆ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสมรรถนะของ

บัณฑิต การวิจัยในชั้นเรียนเป็นหัวข้อที่มีการตีพิมพ์โดยอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เนื่องจากการ

วิจัยในชั้นเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำาอยู่แล้ว การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นงานวิจัยที่มี

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง การจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยในชั้นเรียนระหว่างสถาบันควรได้รับการสนับสนุน เนื่องจาก

อาจารย์ทุกคนทำาการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในรายวิชาที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์จะเป็นการสร้างการเรียนรู้ทางอ้อม และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการวิจัย 

หรือเกิดแนวคิดที่จะต่อยอดงานวิจัยต่อไป

1.5

1.6

1.7

1.8
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1.9

1.10

งานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ในระบบยา ในเรื่องความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อวิชาชีพ 

แรงจูงใจในการทำางาน คุณภาพชีวิต และความสุขในการทำางานของบุคลากรในระบบยาเป็น

หัวข้อที่มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา งานวิจัยเหล่านี้มักเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อ

ปริญญาที่ไม่ได้ตีพิมพ์ และกระทำาในตัวอย่างขนาดเล็ก งานวิจัยที่ยังคงขาดหายไป ได้แก่ การ

วิจัยเพื่อวางแผนกำาลังคนในระบบยา ซึ่งพบการวิจัยเพียง 1 รายการ และเป็นการวางแผน

อัตรากำาลังเภสัชกรเท่านั้น ขาดการวางแผนกำาลังคนที่เกี่ยวข้องกับระบบยาในภาพรวม การ

วิจัยเพื่อวางแผนกำาลังคนมีความสำาคัญยิ่ง โดยเฉพาะในยุคที่สถานการณ์มีความผันแปรอยู่

ตลอดเวลา การวางแผนทั้งระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น โดยมีการปรับเปลี่ยนแผน

เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ จึงเป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาระบบยา การ

ศึกษาอนาคตด้วยเครื่องมือต่างๆ โดยเฉพาะการสำารวจแนวโน้ม (trend exploration) จาก

ข้อมูลปัจจุบันร่วมกับเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ที่ใช้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

จำาลองสถานการณ์ที่เป็นไปในอนาคต เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอนาคต

นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับผู้บริหารในการวางนโยบายและกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ใน

ระยะเวลาต่างๆที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป

การทดสอบชีวสมมูลเป็นข้ันตอนสำาคัญในการขึ้นทะเบียนยาช่ือสามัญ อันจะช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในระบบสุขภาพของประเทศได้ จากการทบทวนพบว่า จำานวนวรรณกรรมการทดสอบชีวสมมูล

ของยาชื่อสามัญยังคงใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา คือ มี 4 รายการ ผลการวิจัยทุกชิ้นพบว่า ยา

ชื่อสามัญมีชีวสมมูลกับยาต้นแบบ

 2. รายการวรรณกรรมท่ีทบทวนในครั้งนี้มีจำานวนมาก และมีความครอบคลุมมิติต่างๆ ของระบบยา 

เนื่องจากได้ขยายขอบเขตการสืบค้นให้รวมถึงวรรณกรรมที่ไม่ได้ตีพิมพ์ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ และ/หรือ การศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อปริญญา ซ่ึงพบงานวิจัยเพ่ือปริญญาสาขาอ่ืนๆ นอกเหนือจากเภสัชศาสตร์เป็นจำานวนมากท่ี

เกี่ยวข้องกับระบบยาของประเทศไทย เช่น การวิจัยด้านการตลาดในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

การวิจัยด้านนวัตกรรมการนำาส่งยา รวมทั้งนวัตกรรมการผลิตยา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ

การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตร

มหาบัณฑิต ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมที่มุ่งเน้นเฉพาะฐานข้อมูลงานวิจัยที่ตีพิมพ์อาจไม่ครอบคลุมการวิจัย

ที่เก่ียวกับระบบยาในประเทศไทยท้ังหมด เพราะการวิจัยโดยนักวิจัยหรือนิสิตนักศึกษาในคณะวิชาหรือหน่วยงาน

ที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์สุขภาพอาจได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่นิยม

สืบค้น รายการวรรณกรรมที่ทบทวนจึงน้อยกว่าจำานวนจริงของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบยาในประเทศไทย 

นอกจากนี้ ปรากฏการณ์ที่พบยังแสดงให้เห็นว่าหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบยาในประเทศไทยเป็นที่สนใจของ

ทุกภาคส่วน การกำาหนดทิศทางการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาระบบยาจึงต้องแสวงหาภาคีหุ้นส่วนที่

นอกเหนือไปจากหน่วยงานด้านเภสัชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 3. การวิจัยทางคลินิกและการทดลองในมนุษย์ยังคงเป็นการทดลองยาแผนปัจจุบัน มีจำานวนน้อย

ที่เป็นการทดลองเกี่ยวกับสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หากแนวโน้มยังคงเป็นเช่นนี้ การพัฒนาสมุนไพร

เพื่อการพึ่งพาตนเองคงเป็นไปได้ยาก การสนับสนุนของผู้เกี ่ยวข้องเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะเอาชนะปัญหาและ
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อุปสรรคของการนำาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการรักษาพยาบาลให้

มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านอันมีพื ้นฐานแนวคิดแบบ

องค์รวมเข้าสู่ระบบการวิจัยวิทยาศาสตร์แผนตะวันตกอันมีฐานคิดแบบแยกส่วน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในกรณี

นี้ คือขมิ้นชัน ซึ่งมีสารเคอร์คูมินเป็นสารออกฤทธิ์ ขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย และมี

หลักฐานทางคลินิกว่า สามารถบรรเทาและรักษาอาการผิดปกติได้หลายระบบ จนได้รับการบรรจุเข้าในบัญชี

ยาจากสมุนไพรของประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัญหาในการพัฒนาสมุนไพรชนิดนี้ในทางวิทยาศาสตร์ คือ การขาด

ข้อมูลชีวประสิทธิผลของขมิ้นชันในมนุษย์ ทำาให้การทำาไตเตรทขนาดยา (dose titration) เพื่อกำาหนดระเบียบ

วิธี (protocol) ในการทดลองทางคลินิกเป็นไปได้ยาก

 4. การวิจัยในลักษณะของการสำารวจส่วนใหญ่เป็นการวิจัยขนาดเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ การวิจัยในกลุ่ม

เดียวกันหลายชิ้นมีวัตถุประสงค์และวิธีการดำาเนินงานท่ีคล้ายคลึงกัน แต่เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลมีความหลากหลาย

และมักเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นใหม่ ทำาให้การเปรียบเทียบผลการสำารวจข้ามประชากรและ/หรือเมื่อเวลาผ่านไป

น้ันกระทำาได้ยาก การรวบรวมและ/หรือการวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือมาตรฐานรวมทั้งการสนับสนุนให้มีการใช้

เครื่องมือมาตรฐานเป็นสิ่งที่ควรดำาเนินการ เพื่อให้การวิจัยในหัวข้อเดียวกันสามารถเทียบเคียงกันได้ ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ในการนำาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนาระบบยาของประเทศ นอกจากนี้ เนื่องจากการวิจัย

ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กในลักษณะต่างคนต่างทำา ทำาให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการวิจัยมีน้อย ดังนั้น การพัฒนา

เครือข่ายเพื่อกำาหนดทิศทางการวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรดำาเนิน

การ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีทิศทางชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอที่จะตอบประเด็นคำาถามเพื่อการพัฒนาระบบยาได้

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 5. จากการทบทวนวรรณกรรม พบงานวิจัยที่เกี่ยวกับยาชีววัตถุ (biologics) และยาชีววัตถุคล้ายคลึง 

(biosimilars) จำานวนน้อยมาก ปัจจุบันยาชีววัตถุมีบทบาทในระบบยาของประเทศไทยสูง และเป็นยาที่มี

ราคาแพง การสนับสนุนให้มีการวิจัยเก่ียวกับยากลุ่มน้ี โดยเฉพาะการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงจึงมีความจำาเป็น

อย่างยิ่งเพื่อเป็นแนวทางลดค่าใช้จ่ายในระบบยา

สรุป

 งานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบยาของประเทศไทยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) สะท้อนภาพรวมของ

ระบบได้เป็นอย่างดี การวิจัยมีทิศทางที่กว้างขวาง สามารถตอบโจทย์ของระบบยาได้ครอบคลุมขึ้น แต่การ

วิจัยยังคงมุ่งเน้นไปที่ยาแผนตะวันตก ในขณะที่สมุนไพร ยาแผนโบราณ และภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นหัวข้อที่ยัง

ได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะด้านการวิจัยทางคลินิกและการทดลองในมนุษย์แม้จะเป็นนโยบาย

และทิศทางของประเทศ การสั่งใช้ยาและการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมยังคงเป็นปัญหาในระบบ ท่ามกลางความ

พยายามสร้างมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสั่งใช้ยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล บทบาทของเภสัชกรและทีม

สหสาขาวิชาชีพในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้รับความสนใจมาก

ขึ้น ควบคู่ไปกับการถกเถียงเกี่ยวกับทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ยังคงเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ 
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การวิจัยเกี่ยวกับระบบยาโดยผู้วิจัยในประเทศยังคงมีขนาดเล็ก มีตัวอย่างจำานวนน้อย และกระทำาในสถาน

พยาบาลหรือพื้นที่รับผิดชอบเพียง 1 แห่ง หัวข้อวิจัยยังคงแยกส่วน เช่นเดียวกับระบบยาในประเทศที่ยังคงถูก

มองแบบแยกส่วน ขาดการมองภาพเพื่อพัฒนาแบบองค์รวม หัวข้อที่เกี่ยวกับระบบยาเป็นที่สนใจของนักวิจัย

นอกสาขาเภสัชศาสตร์ โดยเฉพาะวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ และพยาบาลศาสตร์ น่าเสียดายว่า 

ภาคีผู้เป็นแหล่งความรู้สำาคัญเหล่านี้มักถูกละเลยในการวางนโยบาย แผน หรือมาตรการเกี่ยวกับระบบยาของ

ประเทศ  และเนื่องจากระบบยามีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆในสังคมอย่างแยกไม่ได้ การพัฒนา

ระบบยาของประเทศจำาเป็นต้องมองระบบยาในฐานะเป็นระบบย่อยของระบบใหญ่ ต้องอาศัยความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วนในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติ จึงจะสามารถสังเคราะห์แนวทางการพัฒนา

ระบบยาได้อย่างเป็นองค์รวม

บรรณ�นุกรม (เฉพ�ะร�ยก�รวรรณกรรมท่ีอ้�งอิงในบทคว�มน้ี)

กฤษณี สระมุณี, สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล, ธนพงศ์ ภูผาลี, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง. 

 การบูรณาการการเรียนรู้ชุมชนในหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม. วารสารเภสัชกรรมไทย 2558;7(2):

 206-215.

กษมา โชคคติวัฒน์. การออกแบบธุรกิจ กรณีศึกษาร้านยาคุณภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัด

 มหาสารคาม. การศึกษาอิสระ บธ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2555.

กันติศา เสร็จกิจ. ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฟาร์มาสันต์แล็บอราตอรี่ส์ จำากัด. การศึกษาค้นคว้า

 อิสระ บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2553.

กาญจนพงษ์ เพ็ญทองดี. การพัฒนาและประเมินโครงการ อย.น้อย เพื่อส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน

 ของอำาเภอคำาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร. วารสารอาหารและยา 2555;19(2):69-77.

กุลธิดา สิทธิวัง. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำาหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของ

 ผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ พย.ม. การพยาบาล

 สุขภาพจิตและจิตเวช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2554.

กุลธิดา สุจรัสเศรษฐ์เมธา. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกยาที่ผลิตในประเทศเพื่อ

 จำาหน่ายในร้านยากรุงเทพมหานคร. การศึกษาค้นคว้าอิสระ บธ.ม. บริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัย

 เกษตรศาสตร์. 2552.

คัคนางค์ โตสงวน, ณัฏฐิญา ค้าผล, มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์, เนติ สุขสมบูรณ์, วันทนีย์ กุลเพ็ง, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, 

 ยศ ตีระวัฒนานนท์. ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริม

 การใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2554;5(4):513-522.

จริยา อัครวรัณธร, ศรัณยพร กิจไชยา. โครงการสำารวจการปนเป้ือนสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณใน 9 จังหวัด. 

 วารสารอาหารและยา 2557;21(3):64-72.

จันทิมา ช่วยชุม. ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก. วิทยานิพนธ์ พย.ม. 

 พยาบาลศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2555.
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เจนจิรา ตันติวิชญวานิช, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, วิบุล วงศ์ภูวรักษ์. การพัฒนาซอฟต์แวร์สาธิตเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่

 ใช้ยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลปัตตานี. วารสารเภสัชกรรมไทย 2558;7(2):288-304.

ซาลายา กูนิง, พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม, ศิริขวัญ มณี, เจษฎาพร บุญพ่อมี, พัชรวลัย ใจสมุทร, อรทัย เนียมสุวรรณ. 

 การสำารวจภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรจากหนังสือบุดขาวของหมอวงศ์ พิมท่าทอง อำาเภอบ้านตาขุน 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2555;7(2):61-66.

ณัฐธิมา ต่อศรี. แรงจูงใจของเภสัชกรที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริการเพื่อมุ่งสู่การรับรองคุณภาพ

 โรงพยาบาลของฝายเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ. การศึกษาอิสระ ส.ม. การบริหาร

 สาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2555.

ณัฐนิช ส้มจันทร์, ดลพร นันทวุฒิพันธุ์, ขวัญชนก อารีย์วงศ์, นิสา หวังเรืองสถิตย์, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์. 

 การสำารวจการสั่งจ่ายยายาลดไขมันในเลือดกลุ่มนอกบัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2551: กรณีศึกษาใน

 โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง. ศรีนครินทร์เวชสาร 2557;29(4):350-356.

ณัฐพร อยู่ปาน, พนิดา แจ่มผล. ทัศนคติและพฤติกรรมของนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อการเรียน โดยใช้รูปแบบการ 

 นำาเสนอข้อมูลยาใหม่. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2556;8(2):78-85.

ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร, พิมลศรี แสงคาร์. การนำาร้านยาคุณภาพเข้าระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย 

 วารสารวิชาการสาธารณสุข 2554;20(4):708-717.

ดามรัศม์ รัตนนาคินทร์. ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำางานของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดสำานักงานปลัด

 กระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ ภ.ม. การจัดการทางเภสัชกรรม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2556.

ดุริพัธ แจ้งใจ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. ประสิทธิภาพของวิธีการแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

 ผิดกฎหมายทางสถานีวิทยุท้องถิ่น. วารสารเภสัชกรรมไทย 2556;5(1):22-40.

เด่นชัย ดอกพอง. การให้ข้อมูลยา ของคลินิกและร้านขายยา แก่ผู้ป่วย อำาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสาร

 อาหารและยา 2554;18(1):23-30.

ธวัชชัย ศรีมารักษ์. การศึกษาความต้องการทางการตลาดของร้านยา 24 ชั่วโมงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. 

 การศึกษาอิสระ บธ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2555.

ธีรภัทร์ กิจเจริญ. การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายหลักเกณฑ์ในปัญหาผังโรงงานผลิตยา. วิทยานิพนธ์ วศ.ม. 

 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 2556.

ธีราวุฒิ มีชำานาญ. การประเมินการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนไทยของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 ในจังหวัดร้อยเอ็ดในปี 2557. วารสารเภสัชกรรมไทย 2558;7(2):155-166.
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พีรพล สิมมา. กฎหมายสิทธิบัตรกับปัญหาการเข้าถึงยารักษาโรค: ศึกษากรณีประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ น.เพียง

 พม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556.
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รัชฎาพร สุนทรภาส, ภิรุญ มุตสิกพันธุ์, เชิดชัย สุนทรภาส. การทบทวนการใช้ยา Liposomal Amphotericin B 
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8. สถานการณ์ด้านปัญหาอุบัติใหม่

สถานการณ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ไม่เหมาะสมตามแนวชายแดน

สถานการณ์ยาดองเหล้า

8.1

8.2
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สถ�นก�รณ์ผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสม
ต�มแนวช�ยแดน

ไพลิน ส�ระมนต์ 
โรงพย�บ�ลเวียงแก่น จ.เชียงร�ย

อิ่นแก้ว สิงห์แก้ว 
โรงพย�บ�ลสมเด็จพระยุพร�ชเชียงของ จ.เชียงร�ย

เมฆินทร์ คุณแขวน 
สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

8.1

 สถานการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชนยังคงดำารงอยู่ในทุกพื้นที่ของ

ประเทศไทย ยังพบได้เสมอกับการจำาหน่ายยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษทั้งในร้านค้าและตลาดนัด พบสเตียรอยด์

ในรูปแบบยาชุดและท่ีผสมลงไปในยาแผนโบราณ ในบางพื้นที่มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนโดยการอวดอ้าง

สรรพคุณเกินจริง ทำาให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมกันอย่างแพร่หลาย 

 ยิ่งชุมชนท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ก็ยิ่งพบปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสมมากขึ้น 

แม้ว่าบางพื้นที่จะยากแก่การเข้าถึงก็ยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านี้เข้าไปปรากฏอยู่ในหมู่บ้าน มีรายงานผู้ได้รับ

อันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่เหล่านี้

 จากผลการเก็บข้อมูลของเครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน (คยช.) 

โดยการสนับสนุนของศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ในพื้นที่ชายแดน ภาคเหนือคืออำาเภอเชียงของ

และอำาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออำาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า 

มีการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชนชายแดนมากมาย ทั้งยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ และ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยที่มาจากต่างประเทศมากมาย

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559
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1. สถ�นก�รณ์ผลิตภัณฑ์สุขภ�พท่ีไม่เหม�ะสมบริเวณช�ยแดน: 
 กรณีศึกษ� อ.เชียงของ จ.เชียงร�ย

 อำาเภอเชียงของเป็นอำาเภอท่ีอยู่ติดชายแดนไทย-ลาว และมีแนวชายแดนเป็นระยะทางประมาณ 100 กม. 

ซึ่งมีการข้ามไป-มาได้หลายจุด แต่มีจุดผ่อนปรนเป็นทางการที่หาดบ้าย และปัจจุบันมีการเปิดสะพานมิตรภาพ

แห่งที่ 4 ทำาให้การข้ามไปมาสะดวกย่ิงข้ึน ซ่ึงรวมถึงการนำาเข้าและส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพก็มีมากขึ้นด้วย 

 ได้มีก�รสำ�รวจพ้ืนท่ีหลักๆ สองจุด

 จุดที่หน่ึงคือตลาดนัดจุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย ซึ่งตั้งอยู่ที ่บ้านหาดบ้าย  ม.1 ต.ริมโขง  อ.เชียงของ  

จ.เชียงราย โดยตลาดนัดแห่งน้ีจะมีทุกวันพฤหัสบดี การนำาสินค้าข้ามชายแดนมาขายหรือนำาข้ามชายแดนออกไป

ไม่มีความเข้มงวด แทบจะไม่มีการตรวจสอบใดๆจากเจ้าหน้าที่เลย อย่างไรก็ตาม ผลจากการสำารวจตลาดนัด

แห่งน้ีจำานวน 3 ครั้ง ไม่พบว่ามีการลักลอบนำายาแผนปัจจุบันเข้ามาจำาหน่าย พบเพียงเครื่องสำาอางและยา

แผนโบราณที่ผสมสารสเตียรอยด์ (จากการทดสอบด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์) 

 จุดที่สองคือตลาดนัดเชียงของ ซึ่งจะมีทุกวันศุกร์ จากการสำารวจตลาดนัดแห่งนี้จำานวน 12 ครั้ง พบว่า

มีการลักลอบจำาหน่ายยาที ่นำาเข้ามาจากต่างประเทศจำานวนมาก ทั้งจากประเทศเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา 

มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมที่พบที่ตลาดนัดวันศุกร์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ชื่อรายการยา

1. ยาถ่ายพยาธิสำาหรับสัตว์

   - ไม่ทราบส่วนประกอบ

ภาพถ่าย การกระจายยา / แหล่งที่พบ

- ผู้ขายเป็นชาวบ้าน อ.เชียงของ 

  จ.เชียงราย

- นำาเข้ามาจากประเทศลาว
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ชื่อรายการยา ภาพถ่าย การกระจายยา / แหล่งที่พบ

2. ยารักษาแมงกินฟัน

   - ไม่ทราบส่วนประกอบ

3. ยาตรานกขุนทอง

   ชมรมสมุนไพรลำาปาง

4. ยาสมุนไพรแก้กระดูก

   ทับเส้น

5. ยาสมุนไพรแผนโบราณ 

   108

6. ยาถ่ายพยาธิเด็ก

- ผู้ขายเป็นชาวบ้าน อ.เชียงของ 

  จ.เชียงราย

- นำามาจากจังหวัดลำาปาง

- ผู้ขายเป็นชาวบ้าน อ.เชียงของ 

  จ.เชียงราย

- นำามาจากจังหวัดลำาปาง

- ทดสอบสเตียรอยด์ ผลเป็นบวก

- ผู้ขายเป็นรถเร่ หิ้วตะกร้าขาย

- นำามาจากจังหวัดลำาปาง

- ทดสอบสเตียรอยด์ ผลเป็นบวก

- ผู้ขายเป็นรถเร่ หิ้วตะกร้าขาย

- นำามาจากจังหวัดลำาปาง

- ทดสอบสเตียรอยด์ ผลเป็นบวก

- ผู้ขายเป็นชาวบ้าน อ.เชียงของ

- ไม่ทราบแหล่งที่มา
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ชื่อรายการยา ภาพถ่าย การกระจายยา / แหล่งที่พบ

7. ครีมหน้าขาว

8. ครีมหน้าขาว

9. ยาแก้ไข้เด็ก

10. ยาแก้ไอ

11. ยาแก้หืดหอบ

     ละลายเสมหะ

- ตลับสีฟ้า และสีส้ม ทดสอบ

  สเตียรอยด์ ผลเป็นบวก

- ตลับสีขาวเป็นวาสลีน

- ตลับสีฟ้า และสีชมพูใหญ่  

  ทดสอบสเตียรอยด์ ผลเป็นบวก

- ตลับเล็กเป็นวาสลีน

- คนขายเป็นชาวเขาจาก 

  อ.เวียงแก่น

- นำาเข้ามาจากประเทศลาว

- วิธีใช้ ให้นำายาในซองสีเหลือง

  กับซองสีขาวผสมกันในนำ้า

  แล้วเอายาในซองสีแดงผสม

  ลงไป 1-2 เม็ด

- คนขายเป็นชาวเขาจาก 

  อ.เวียงแก่น

- นำาเข้ามาจากประเทศลาว

- คนขายเป็นชาวเขาจาก 

  อ.เวียงแก่น

- นำาเข้ามาจากประเทศลาว
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ชื่อรายการยา ภาพถ่าย การกระจายยา / แหล่งที่พบ

12. ยาไม่ทราบชื่อ

13. ยาไม่ทราบชื่อ

14. ยาสำาหรับไก่

15. ยาครีม

16. ยาสเตียรอยด์

     ขนาดบรรจุ 100 เม็ด

     และ ยา Piroxicam 

     10 mg

- คนขายเป็นชาวเขาจาก 

  อ.เวียงแก่น

- นำาเข้ามาจากประเทศลาว

- คนขายเป็นชาวเขาจาก 

  อ.เวียงแก่น

- นำาเข้ามาจากประเทศลาว

- คนขายเป็นชาวเขาจาก 

  อ.เวียงแก่น

- นำาเข้ามาจากประเทศลาว

- รูปประกอบบนซองยา

  ทำาให้เข้าใจว่าเป็นยารักษา

  โรคกระเพาะอาหาร

- คนขายเป็นชาวเขาจาก 

  อ.เวียงแก่น

- นำาเข้ามาจากประเทศลาว

- กล่องสีขาวรักษานำ้ากัดเท้า

  กล่องสีเขียวกับสีฟ้า แก้คัน

  ปัจจุบันกระจายสู่

  จังหวัดเชียงใหม่แล้ว

- คนขายเป็นชาวเขาจาก 

  อ.เวียงแก่น

- นำาเข้ามาจากประเทศลาว
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ภาพถ่าย

17. รูปการทดสอบ

     สเตียรอยด์

18. รูปการทดสอบ

     สเตียรอยด์

19. รูปการทดสอบ

     สเตียรอยด์

20. รูปการทดสอบ

     สเตียรอยด์

- ผลเป็นบวก

- ผลเป็นบวก

- ผลเป็นบวก

- ผลเป็นบวก
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ชื่อรายการยา ภาพถ่าย การกระจายยา / แหล่งที่พบ

21. สมุนไพรไม่ทราบชนิด

22. สมุนไพรไม่ทราบชนิด

23. รูปการจัดวางยา

     ในแผงลอยขายยา

- คนขายเป็นชาวเขาจาก 

  อ.เวียงแก่น

- นำาเข้ามาจากประเทศลาว

 นอกจากสองจุดหลักท่ีทำาการสำารวจแล้ว ปัจจุบันได้รับรายงานจากรพ.สต.เครือข่ายว่าได้พบการจำาหน่าย

ยาดังกล่าวที่ตลาดนัดบ้านแก่น ต.ห้วยซ้ออีกด้วย  
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 แหล่งท่ีม�ของผลิตภัณฑ์สุขภ�พท่ีไม่เหม�ะสมท่ีพบในอำ�เภอเชียงของ 
 จ.เชียงร�ย

 ทีมทำางานพ้ืนท่ีเชียงของได้เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบเส้นทางการกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่เหมาะสม 

พบว่ามีแหล่งที่มาจาก 2 ทางด้วยกันคือ

 1.1  ข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งจากลาว เมียนม่าร์และจีน

 1.2  จากแหล่งผลิตในประเทศ เช่น  จากจังหวัดลำาปาง  จากอำาเภอแม่สาย และจากอำาเภอเวียงแก่น 

จังหวัดเชียงราย

 ก�รแก้ไขปัญห�ดังกล่�วในเบ้ืองต้น

 ยังไม่สามารถระงับการจำาหน่ายอย่างเด็ดขาดในทันทีได้ จึงได้ดำาเนินการให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่อง

อันตรายของผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าร่วมเป็นกลุ่มช่วยเฝ้าระวังภัยในชุมชน

 กรณีการจัดการในเชิงนโยบายของพื้นที่ มีการนำาปัญหาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกำานันผู้ใหญ่บ้านของ

อำาเภอเชียงของเพื่อผลักดันให้เป็นวาระด้านสุขภาพของอำาเภอต่อไป

2. สถ�นก�รณ์ผลิตภัณฑ์สุขภ�พท่ีไม่เหม�ะสมบริเวณช�ยแดน: 
 กรณีศึกษ� อ.เวียงแก่น จ.เชียงร�ย

 ทีมทำางานอำาเภอเวียงแก่น ซึ่งได้ร่วมกันทำางานแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่อำาเภอชายแดนไทย-

สปป.ลาว มาติดต่อกันอย่างยาวนาน ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และสรุปได้ว่าพื้นที่เวียงแก่นนั้นยังไม่มี

ระบบเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขณะที่พบว่ามีอุบัติการณ์ผู้ป่วยแพ้ยาที่ซ้ือยาจาก

ร้านขายของชำาเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเวียงแก่นตั้งแต่ปี 2554 – 2559 รวมจำานวนทั้งสิ้น 30 ราย 

 อีกทั้ง ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนนั้น ได้พบผู้ป่วยในชุมชนนิยมกินยาสมุนไพรที่มีสเตียรอยด์

ปลอมปนทั้งยาจีนและยาไทยเป็นจำานวนมาก

 ส่วนการสำารวจร้านชำาและรถเร่นั้น ทีมทำางานได้พบว่า มียาอันตรายและยาควบคุมพิเศษจำานวนมาก  

ขณะที่การสำารวจแผงลอยในตลาดนัดบ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาวที่อยู่ติดชายแดนไทย-ลาวและตลาดนัดบ้านโล๊ะ  

ต.ท่าข้าม ก็ได้พบยาควบคุมพิเศษ ยาอันตราย และยาสมุนไพรท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนในประเทศไทย (ยาต่างประเทศ) 

ที่คนขายยานำาเข้ามาขายจากประเทศลาวและประเทศจีนอีกด้วย

 ก�รประเมินสถ�นก�รณ์ปัญห�

 ทีมงานได้ตกลงกันว่าจะดำาเนินการในพื้นที่นำาร่อง 6 หมู่บ้านในตำาบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

ในช่วงเดือน กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2559 โดยแกนนำาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในระดับตำาบลมีส่วนร่วม
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ตั้งแต่การทำาการสำารวจ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจวางแผนกิจกรรม ร่วมลงมือปฏิบัติการ ร่วมกันแก้ไขปัญหา 

รวมถึงปรับปรุงกระบวนการในอำาเภอเวียงแก่น โดยใช้เครื่องมือ คือแบบฟอร์มเก็บข้อมูลของคณะทำางานด้าน

สาธารณสุขอำาเภอเวียงแก่น 

 ทีมทำางานได้สำารวจแบบเจาะจงในร้านชำาและแผงลอยในตลาดนัด ผู้สำารวจเป็นเภสัชกร อสม. และ

จนท.รพ.สต. โดยการออกเยี่ยมบ้านร่วมกัน จากนั้นจึงทำาการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปบทเรียนร่วมกัน 

 จากข้อมูลที่สำารวจได้ พบว่า .แหล่งกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นร้านชำา ร้านขายของส่ง และตลาดนัด 

ร้อยละ 58, 11, และ 3 ตามลำาดับ ประเภทยาที่กระจายไม่เหมาะสมในร้านชำาเป็นยาอันตราย ยาบรรจุเสร็จ 

และยาแผนโบราณ ร้อยละ 32, 32, และ 15 ตามลำาดับ ประเภทยาที่กระจายไม่เหมาะสมในตลาดนัดเป็นยา

อันตราย ยาสมุนไพรปลอมปนสเตียรอยด์ และยาควบคุมพิเศษ ร้อยละ 41, 28, และ 15 ตามลำาดับ ต้นทาง

หลักที่กระจายยาให้กับร้านชำา ตลาดนัด ได้แก่ ร้านยา ขย. 2 , ตลาดนัดในประเทศและสปป.ลาว ร้อยละ 44, 

40 ตามลำาดับ

 จากการสำารวจพฤติกรรมการใช้ยา พบว่า ชาวเวียงแก่นนิยมกินยา Dexamethasone acetate 

ร่วมกับยา Piroxicam ที่ไม่ได้ขึ ้นทะเบียนในประเทศไทยและฉลากยาเป็นภาษาจีน ที่นำาเข้ามาจากตลาด

เวียงจันทน์ สปป.ลาวเป็นจำานวนมาก เนื่องจากเชื่อว่ากินแล้วหายปวดเมื่อย ทำางานต่อได้ และกินข้าวอร่อย 

คนขายบอกว่ายา Piroxicam เป็นยาแก้ของยา Dexamethasone ทำาให้หน้าไม่บวม และพบผู้ป่วยในชุมชน

ชาวเวียงแก่น 2  รายที่ใช้ยาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยคนที่ 1 ชายไทยคู่อายุ 68 ปี ประวัติโรคเก๊าท์และความดัน

โลหิตสูงรายที่ 2 ชายไทยคู่ อายุ 54 ปี  ได้ซื้อยา Dexamethasone และ Piroxicam (ยาฉลากภาษาจีน) มา

กินเอง เมื่อติดต่อเป็นเวลานานพบว่ามีอาการหน้าบวม, ตัวบวมและเมื่อหยุดกินยาแล้วกลับมีอาการอ่อนเพลีย 

ลุกไม่ขึ้น ทำางานไม่ได้ 

 ภายหลังท่ีทีมทำางานได้ประเมินสถานการณ์ปัญหาด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนท่ีแล้ว ได้ดำาเนินการ

คืนข้อมูลชุดความจริงให้แก่เครือข่ายและพยายามสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย พร้อมกับประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้ในชุมชน มีการเสนอให้มีมาตรการและกติกาหมู่บ้านหรือกติกาตำาบล เพื่อจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์

สุขภาพในชุมชน

 ก�รมีส่วนร่วมของชุมชนในก�รแก้ไขปัญห�

 ทีมงานได้เริ่มต้นจากการหา key persons โดยการค้นหาผู้นำาการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธี Mapping ซึ่ง

เครือข่ายจะเลือกบุคคลที่มีความเป็นผู้นำา ได้รับการยอมรับ มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายมาเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก

ในพื้นที่  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผอ.รพ.สต. แกนนำาอสม. อสม.เชี่ยวชาญด้านคบส. อสม.ที่มีญาติที่ได้รับ

ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ปลอดภัย ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว และพื้นที่เป้าหมาย  

อปท. (ปลัดเทศบาล สมาชิกเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานคบส.) และสาธารณสุขอำาเภอ

 ผู้นำาฯจะทำาความเข้าใจปัญหาและร่วมมือกับทีมงานวางแผนพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการปัญหาฯ

โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน กสท.ต.หล่ายงาว 

 ภายหลังการดำาเนินการในระยะแรก ทีมงานเห็นว่า ความยั่งยืนของการดำาเนินงานจะเกิดขึ้นได้ จะต้อง

มีการเกาะติดอย่างต่อเนื่อง จึงได้ชักชวนทีมอสม.เชี่ยวชาญด้านคบส.มาร่วมทำางาน โดยเป็นแกนหลักในการ

ประสานงานทั้ง 6 หมู่บ้านเป้าหมาย
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 ทีมงานและเครือข่ายอสม. รวมท้ังผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านแจมป๋อง เพื่อผลักดัน

ให้เกิดกติกาหมู่บ้านหรือกติกาตำาบลในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ฯที่ไม่ปลอดภัยใน

ร้านชำาและตลาดนัดชายแดน ทั้งนี้ ได้ตกลงกันว่า จะเน้นการพูดคุยเพื่อทำาความเข้าใจและขอความร่วมมือ โดย

ไม่เน้นการบังคับใช้กฎหมาย 

3. สถ�นก�รณ์ผลิตภัณฑ์สุขภ�พท่ีไม่เหม�ะสมบริเวณช�ยแดน: 
 กรณีศึกษ� อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

 อำาเภอภูสิงห์เป็นอำาเภอเล็กๆ ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นพรมแดน

ธรรมชาติกั้นระหว่างสองประเทศ มีช่องสะงำาเป็นจุดผ่านแดนถาวรในการไปมาหาสู่ของประชาชนไทยและ

กัมพูชาซึ่งมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อที่คล้ายๆกัน

 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมที่ลักลอบจำาหน่ายกันตามแนวชายแดน ก็เช่น ยาชุดที่มีสเตียรอยด์ 

ยากระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ เครื่องสำาอางที่มีสเตียรอยด์

 สถ�นก�รณ์ย�ช�ยแดนพ้ืนท่ีภูสิงห์

 ทีมงานภูสิงห์ได้ดำาเนินการสำารวจร้านชำาจำานวน 98 ร้าน พบว่า 3 ลำาดับแรกที่เป็นแหล่งกระจายยา

ให้ร้านชำาที่สำารวจ คือ ร้านขายของส่งต่างอำาเภอ  41 แห่ง  ร้านขายของส่งในอำาเภอ 34 แห่ง และร้านขายยา 

(ขย.1) ต่างอำาเภอ 16 แห่ง โดยประเภทยาที่พบมากเป็นลำาดับต้นๆ คือ ยาอันตราย ยาสามัญประจำาบ้าน และ

ยาแผนโบราณตามลำาดับ

 นอกจากนี้ยังพบยาจากต่างประเทศจำาหน่ายอย่างแพร่หลายในพื้นที่ภูสิงห์ โดยเป็นยาที่ไม่มีทะเบียน

และไม่แสดงฉลากภาษาไทยจำานวนมาก ยาจากต่างประเทศที่พบมากที่สุด คือ ยาจากประเทศจีน รองลงมา คือ

ยาจากประเทศกัมพูชาและยาจากประเทศเวียดนาม ตามลำาดับ สำาหรับรายการยาท่ีไม่เหมาะสมจากต่างประเทศท่ี

พบมากที่สุด คือ ยาสเตียรอยด์ชนิดเม็ดและสเตียรอยด์ชนิดครีมที่นำามาใช้เป็นชุดเครื่องสำาอางที่อ้างสรรพคุณว่า

ทำาให้ผิวขาว

 ก�รจัดก�รปัญห� 

 พื้นท่ีชายแดนภูสิงห์นั้นยังไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบจัดการปัญหาเนื่องจากด่านอาหารและยา

บริเวณพื้นที่ภูสิงห์นี้ยังไม่มี ดังนั้น จึงต้องใช้คณะกรรมการในระดับจังหวัดทำาหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไข

ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ชายแดน ซึ่งมีแนวคิดที่จะประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขใน

ประเทศกัมพูชา เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งพบในอำาเภอภูสิงห์

ชุดเครื่องสำาอาง 3 ชนิด 

รวมในถุงเดียว

ชุดเครื่องสำาอาง 3 ชนิด 

รวมในถุงเดียว

ยาครีม Ketoconazole

ยาครีม Ketoconazole 

ผสมกับ Clobetasol 

propionate

- พบในร้านชำา ในตำาบลไพรพัฒนา 

  บอกว่าซื้อมาจากช่องจอม 

  มีผลิตภัณฑ์ 3 ชิ้น 

- ครีมในกล่องสีเขียวเป็น steroid 

  ชื่อ fluocinonide ไม่ได้ผลิต

  ในไทย มีสัญลักษณ์ CAM ครีม

  อีกชนิดหน่ึงมีฉลากภาษาเวียดนาม

  สีฟ้า ไม่ทราบสารสำาคัญ

- พบในร้านชำา ในตำาบลไพรพัฒนา 

  และห้วยตามอญ

- ผลิตภัณฑ์ 3 ชิ้น หนึ่งในนั้นระบุ

  ชื่อ clobetasol propionate 

  ผสมกับ Gentamicin

- พบในร้านชำา หลายตำาบล

- ไม่มีฉลากภาษาไทย มีแต่ภาษาจีน 

  และมีภาษาอังกฤษ ระบุว่าเป็น 

  compound ketoconazole

- พบในร้านชำา หลายตำาบล ระบุว่า

  นำามาใช้เป็นเครื่องสำาอาง เป็น

  ครีมรองพื้น

- ไม่มีฉลากภาษาไทย มีแต่ภาษาจีน 

  และมีภาษาอังกฤษ ระบุว่าเป็น 

  ketoconazole ผสมกับ 

  clobetasol propionate
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ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

ยาชุด หมอบุญ วิเศษสิทธิ

ยาชุด แก้ผิดสำาแดง

ยาชุด แก้ผิดสำาแดง

ยาชุด กระจายเส้น

ยาฉลากภาษาจีน 

ยาฉลากภาษาเวียดนาม

- ยาชุดสารพัดโรค ระบุว่ามาจาก

  จังหวัดเชียงราย

- พบในร้านชำาในพื้นที่หลายตำาบล

- ยาชุดแก้ผิดสำาแดง  พบในร้านชำา 

  ตำาบลตะเคียนราม

- ระบุว่าซื้อมาจากร้านขายยา ขย.1 

  ในอำาเภอขุขันธ์

- ยาชุดแก้ผิดสำาแดง พบในร้านชำา 

  ตำาบลห้วยตึ๊กชู

- ระบุว่าซื้อมาจากร้านขายยา ขย.1 

  ในอำาเภอขุขันธ์

- ยาชุดกระจายเส้น พบในร้านชำา 

  ตำาบลห้วยตึ๊กชู

- ระบุว่าซื้อมาจากร้านขายยา ขย.1 

  ในอำาเภอขุขันธ์

- พบในร้านชำา ตำาบลไพรพัฒนา

- ระบุว่าซื้อมาจากช่องสะงำา 

  เขตประเทศกัมพูชา 

  เป็นยาบำารุงกำาลังทางเพศ

- พบในร้านขายเคร่ืองสำาอางตลาดนัด

  ห้วยตึ๊กชู เอาไว้ลอกสิวเสี้ยน 

  เป็นภาษาเวียดนาม



รายงานสถานการณ์ระบบยา พ.ศ. 2555-2559

190

สถ�นก�รณ์ย�ดองเหล้�

รุ่งนภ� กงวงศ์ 
โรงพย�บ�ลว�รินชำ�ร�บ จ.อุบลร�ชธ�นี

8.2

 ยานำ้าแผนโบราณ มักมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซ่ึงกฎหมายได้กำาหนดไว้ว่า อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน 15%  

แต่ถ้ายานำ้านั้นเป็นยาสามัญประจำาบ้านแผนโบราณ กฎหมายอนุญาตให้มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 10% จะเห็นได้

ว่า ปริมาณแอลกอฮอล์ที่อนุญาตให้ใช้ในยานำ้าแผนโบราณ ค่อนข้างสูงมาก สูงกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลาย

ชนิด เช่น ปริมาณแอลกอฮอล์ในเบียร์มี 3.5-7%  สาโท (สุราแช่ สุราพื้นเมือง) มี 6-7 % นำ้าขาว อุ กระแช่ 

มี 10% และไวน์มี 12% ด้วยเหตุที่ยาแผนโบราณมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม หลายคนจึงหันมาดื่มยาแทนเหล้า 

ด้วยความเชื่อที่ผิด คิดว่ามีประโยชน์มากกว่าการดื่มเหล้า พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้เกิดขึ้นมาช้านานแล้ว 

แต่ที่ผ่านมาผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ชัดเจน จนเมื่อประมาณปีพ.ศ.2557 เริ่มมีกระแสข่าวผู้ได้รับผลกระทบ จาก

การใช้ยาแผนโบราณ ชื่อยาบำารุงร่างกายตราพญานาค ที่มีจำาหน่ายอย่างแพร่หลายตามร้านค้าในชุมชน ทั้ง

บุคคลทั่วไปและพระภิกษุพากันบริโภคอย่างกว้างขวาง  เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างปัญหาต่อครอบครัวและ

สังคม โดยทำาให้เกิดการทะเลาะวิวาท มีข่าวพระภิกษุเมายาออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อ

วงการศาสนาในสังคมไทย 

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559
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จับสึกหลวงพี่ดื่มยาดอง 10 ธ.ค. 57 ซด 3 ขวด พระเมาแอ๋ 8 พ.ย.58 พญานาคอาละวาด 14 พ.ย. 59

 บรรดาเภสัชกรท่ีทำางานคุ้มครองผู้บริโภคเริ่มเห็นผลกระทบจากยาบำารุงร่างกายตราพญานาคที่เกิดขึ้น

กับประชาชน ทั้งมิติทางสังคมและสุขภาพ จึงได้มีการสำารวจสภาพปัญหาและแหล่งกระจายยาดังกล่าว  เฉพาะ

การสำารวจในอำาเภอวารินชำาราบจังหวัดอุบลราชธานี ได้สัมภาษณ์เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป จำานวน 266 คน 

พบว่า เคยได้ยินและรู้จักยาบำารุงร่างกายตราพญานาคร้อยละ 80 แหล่งข้อมูลคือสื่อโทรทัศน์ เพื่อนแนะนำาและ

จากร้านค้า มากน้อยตามลำาดับ  เคยดื่มยานี้ร้อยละ 49 ด้วยเหตุผลคือ เพื่อบำารุงร่างกาย ดื่มแทนเหล้าและเพื่อ

เสริมสมรรถภาพทางเพศ มากน้อยตามลำาดับ หลังดื่มแล้วรู้สึกว่าร่างกายแย่ลงร้อยละ 39 คือมีอาการอ่อนแรง 

วิงเวียน มึนเมา เหงื่อออก ใจสั่น ที่ยังใช้ต่อเนื่องมีร้อยละ 24 แหล่งที่ซื้อร้อยละ 92 คือร้านค้า ปริมาณที่ดื่มต่อวัน 

สูงสุดคือ 4 ขวด  และร้อยละ 98 ดื่มยานี้เกินขนาดที่แนะนำาต่อวัน (ภญ.รุ่งนภา กงวงษ์, สำารวจสถานการณ์การ

ใช้ยาบำารุงร่างกายตราพญานาค; 2558) ทั้งนี้ ได้มีการส่งข้อมูลให้ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ (HPVC) ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อรับทราบปัญหาด้วย 

 นอกจากน้ี ในการสุ่มสำารวจการจำาหน่ายยาทั้งตำารับที่เป็นยาสามัญประจำาบ้านและยาแผนโบราณ

ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ อำานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อุดรธานี เลย หนองบัวลำาภู ขอนแก่น

และบึงกาฬ พบว่า ทั้งร้านค้าส่ง ร้านชำาและร้านสะดวกซื้อมีการจำาหน่ายยาบำารุงร่างกายตราพญานาคซึ่งจัด

ประเภทเป็นยาแผนโบราณ ถึงร้อยละ 80 โดยวางจำาหน่ายในตู้เย็นรวมกับกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ

เครื่องดื่มชูกำาลัง ประหนึ่งว่าเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่ยา ซึ่งการจำาหน่ายยาแผนโบราณในร้านชำานั้น ถือว่า

ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ในมาตรา 46 (ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขายหรือนำาเข้ายาแผนโบราณ 

โดยไม่มีใบอนุญาต หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 111 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 

5,000 บาท)
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 ในมุมมองของประชาชนส่วนใหญ่นั้น คิดเห็นว่ายาตราพญานาคชนิดนี้เป็นเครื่องดื่มที่สามารถซื้อหามา

ดื่มได้ตามสะดวก ไม่ได้กังวลถึงเรื่องอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหากนำาไปบริโภคเป็นประจำาเหมือนเครื่องดื่มทั่วไป

 ในปีพ.ศ.2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เก็บตัวอย่างยาแผนโบราณนำามาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ

แอลกอฮอล์ จำานวน 40 รายการ พบว่า ยาบำารุงร่างกายตราพญานาคแผนโบราณ มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงที่สุด 

จากจำานวนตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด ค่าปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบตำ่าสุดคือร้อยละ 13.47 และสูงสุดคือ

ร้อยละ 15.14 ซึ่งค่าสูงสุดนี้เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด นอกจากนี้ ในบางรุ่นที่ผลิต ยังตรวจพบ

คลอโรฟอร์ม ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีพิษต่อตับและไต และยังเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้

ประกาศห้ามใช้คลอโรฟอร์มเป็นส่วนประกอบในการผสมยาตั ้งแต่ปีพ.ศ.2526 การตรวจวิเคราะห์ครั้งนี้ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แจ้งผลแก่ผู้เกี่ยวข้องและแจ้งเตือนประชาชนในหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ (Single 

window) ใน website www.tumdee.org/alert ตัวอย่างผลวิเคราะห์แสดงดังภาพด้านล่าง

    โรงพยาบาลหลายแห่งพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษา อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ยานำ้าบำารุงร่างกายนี้ เช่น อาการ

มึนเมาไม่ได้สติจากการถอนพิษสุรา (Alcohol withdrawal) เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร (GI bleeding)  

ยานำ้าตำารับที่มีแอลกอฮอล์ผสมจึงถือเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนที่มีแนวโน้มพบมากขึ้น

และรุนแรงมากขึ้น

 นักศึกษาวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคปีพ.ศ.2559 ได้วิเคราะห์สาเหตุของการนำายาบำารุงร่างกาย

ตราพญานาคไปใช้ในทางท่ีผิด โดยทำาการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการสาธารณสุขเขต 10 (อุบลราชธานี 

อำานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และมุกดาหาร) พบว่ามี 10 ประเด็นที่ทำาให้มีการใช้ยานี้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ 
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ชื่อของยาบำารุงร่างกายนี้มีผลจูงใจผู้บริโภคให้บริโภคมากขึ้น 

ฉลากบนขวดของยานี้มีเนื้อหาคำาเตือนที่ไม่ชัดเจน และตัวอักษรของคำาเตือนก็มีขนาดเล็กมาก 

ทำาให้คำาเตือนไม่มีประโยชน์ในการลดการบริโภค

ยานี้มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง ทำาให้ผู้นิยมดื่มสุราพอใจ 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์และขนาดบรรจุภัณฑ์เหมือนเครื่องดื่ม ผู้บริโภคจึงไม่รู้สึกว่ากำาลังดื่มยา 

แต่กำาลังดื่มเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง

ช่องทางการจำาหน่ายและการส่ังซ้ือไม่ถูกควบคุม ยาน้ีเป็นยาแผนโบราณแต่ก็มีขายในร้านทั่วไป 

ทำาให้ผู้บริโภคหาซื้อได้โดยสะดวก

รูปแบบการจำาหน่ายเหมือนสุรา คือแช่ในตู้เย็น ทำาให้น่าดื่มมากขึ้น

มีการใช้ทดแทนแอลกอฮอล์ สำาหรับผู้ติดสุรา

ฉลากยาสามัญประจำาบ้านแผนโบราณกับยาแผนโบราณคล้ายกัน ทำาให้เข้าใจว่าเป็นยาเดียวกัน

มีการโฆษณา ทำาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสำาหรับผู้ดื่มรายใหม่ และมีผลกระตุ้นความอยากดื่มของ

ผู้ที่ดื่มอยู่แล้วให้ดื่มมากขึ้นอีก

ชาวบ้านนิยมซื้อถวายพระ เพราะเห็นว่ามีสรรพคุณทางยา 

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาตราพญานาคที่มีปัญหา

ทีม่า : แนวทางการจัดการปัญหาการนำายาแผนโบราณไปใช้ในทางท่ีผิด : กรณีศึกษายาบำารุงร่างกายตราพญานาค 

โดย ภญ. นุชน้อย ประภาโส 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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 บริษัทผู้ผลิตได้ขึ้นทะเบียนยานี้ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2551 ในชื่อ “ยาบำารุงร่างกายตราพญานาค” 

ประเภท “ยาแผนโบราณ” ต่อมาได้ขึ้นทะเบียน “ยาบำารุงร่างกายตราพญานาค สูตร 2” เป็นยาสามัญ

ประจำาบ้านแผนโบราณ ทำาให้สามารถวางจำาหน่ายได้ทั่วไป และบริษัทยังได้กระตุ้นยอดขายโดยการโฆษณา

ทางโทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์

 ซึ่งการขึ้นทะเบียนเป็นยาสามัญประจำาบ้าน เป็นการอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อให้สามารถ

กระจายยาเข้าไปในร้านค้าท่ัวไปอย่างกว้างขวางได้ แต่เมื่อตรวจสอบสูตรยาที่วางอยู่ตามร้านค้า มักไม่ใช่สูตร

ยาสามัญประจำาบ้าน แต่เป็นสูตรยาแผนโบราณ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นที่ต้องการของประชาชนมากกว่าเพราะมี

ปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่า  ต่อมาในปีพ.ศ.2556 มีการเปลี่ยนแปลงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาสามัญ

ประจำาบ้านแผนโบราณ ทำาให้ยาบำารุงร่างกายตราพญานาคสูตร 2 ถูกปลดออกจากรายการยาสามัญประจำาบ้าน

แผนโบราณ โดยหลังจากวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 จะต้องมีแต่ยาบำารุงร่างกายตราพญานาคสูตร 2 ที่เป็น

ยาแผนโบราณเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทก็พยายามจดทะเบียนยาสามัญประจำาบ้านแผนโบราณใหม่ในชื่อ “ยานำ้าแก้

ปวดเมื่อยตราพญานาค” ดังนั้น ในปีพ.ศ.2558 จึงมีทั้งยาตราพญานาคสูตรยาแผนโบราณชื่อ “ยาบำารุงร่างกาย

ตราพญานาค” และสูตรยาสามัญประจำาบ้านแผนโบราณชื่อ “ยานำ้าแก้ปวดเมื่อยตราพญานาค” ซึ่งรูปลักษณ์

ของผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกันมาก หากมองเพียงผิวเผิน จะคิดว่าคือชนิดเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ยาบำารุงร่างกาย

ตราพญานาคได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากกว่า เนื่องจากมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่าและผู้บริโภคเชื่อว่ามี

ประโยชน์ต่อร่างกายเพราะมีชื่อว่ายาบำารุง 

ภาพจาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

การโฆษณาทางโทรทัศน์ ของยาบํารุง
ร่างกายตราพญานาคเป็นการเปิดตัวยา
บํารุงทางเพศสําหรับผู้ชาย มีผลทําให้เกิด
กระแสความนิยมและเกิดการใช้กันอย่าง
มาก บ้างก็อยากทดลองให้รู้สรรพคุณ 

บ้างก็หันมาใช้แทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่ตนดื่มอยู่เป็นประจํา
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ยาตราพญานาค 4 รายการที่ขึ้นทะเบียนไว้ มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดังนี้ 

1. กระชายดำา

2. กำาลังเสือโคร่ง

3. ข้าวเปลือก

4. ต้นกรรณิการ์

5. ต้นจันทน์เทศ

6. ปักคี้

7. ฝาง

8. มะขามป้อม

9. ม้ากระทืบโรง

10. อบเชยเทศ

11. เนื้อไม้กฤษณา

12. แห้วหมู

13. โกฐเชียง

14. โคคลาน

15. โด่ไม่รู้ล้ม

1. กรรณิการ์ (เปลือก)

2. กระชายดำา

3. กำาลังเสือโคร่ง

4. ปักคี้

5.ม้ากระทืบโรง

6. อบเชย

7. แห้วหมู

8. โกฐกระดูก

9. โกฐหัวบัว

10. โกฐเขมา

11. โกฐเชียง

12. โสมเกาหลี

1. กรรณิการ์ (เปลือก)

2. กระชายดำา

3. กำาลังเสือโคร่ง

4. ข้าวเปลือก 

5. ปักคี้

6. ฝาง

7.ม้ากระทืบโรง

8. อบเชย

9. เนื้อไม้กฤษณา

10. แห้วหมู

11. โกฐเชียง

1. กรรณิการ์ (ราก)

2. กำาจัด (เปลือกผล)

3. ข่าลิง (เหง้า)

4. ม้ากระทืบโรง (ลำาต้น)

5. ยาดำา

6. รกจันทน์เทศ

7. หัวแห้วหมู

8. เถาวัลย์เปรียง

9. เถาแส้ม้าทะลาย

10. เถาโคคลาน

11. เปลือกต้นกำาลังเสือโคร่ง

12. เปลือกต้นอบเชยจีน

13. เหง้ากระชายดำา

14. แก่นฝาง

15. โกฐเชียง (ราก)

ยาบำารุงร่างกาย

ตราพญานาค

ทะเบียน G 78/2551

ยาบำารุงร่างกายตรา

พญานาค สูตร 2

ทะเบียน G 

167/2555

ยาดองเหล้าตรา

พญานาค

ทะเบียน G 

197/2557

ยานำ้าแก้ปวดเมื่อย

ตราพญานาค

ทะเบียน G 

360/2558

ที่มา: http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp ค้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

 จากข้อมลูดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ขณะนี้มีการนำายาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไปใช้ในทางท่ีผิด

เพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการดื่มยาแทนเหล้าของ

ประชาชนให้ลดลงหรือหมดไป หากการดำาเนินการแก้ไขปัญหาล่าช้าต่อไป อาจมีผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่ที่คล้ายกับ

ยาตราพญานาคทยอยกันออกมาอีกก็เป็นได้ 
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ข้อเสนอแนะต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�และหน่วยง�น
ที่เกี ่ยวข้องเพื่อก�รลดปัญห�พฤติกรรมดื่มย�แทนเหล้�ของประช�ชน 

 1. ควรมีการทบทวนทะเบียนตำารับยาที่มีแอลกอฮอล์ผสม

 2. ควรมีการทบทวนการแสดงฉลากให้เหมาะสม โดยไม่อนุญาตให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อ

ป้องกันการเข้าใจผิดและการโฆษณาแอบแฝง 

 3. ไม่ควรอนุญาตให้มีการโฆษณาที่สื ่อให้เข้าใจว่า ยานั ้นสามารถทำาให้ร่างกายกำายำาบึกบึนหรือ

เพิ่มพละกำาลังทางเพศ 

 4. ควรควบคุมการกระจายให้ถูกต้องตามกฎหมายในแต่ละประเภทของยา และหากพบการกระทำา

ความผิดให้ดำาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 5. ควรมีการให้ความรู้และทำาความเข้าใจกับผู้จำาหน่ายถึงแนวทางที่ควรปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 6. ควรมีการให้ความรู้อย่างกว้างขวางแก่ประชาชนเรื่องอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการบริโภค

ยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

 7. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาชนในชุมชนในการเฝ้าระวังพฤติกรรม

การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม โดยเฉพาะตำารับยาที่มีแอลกอฮอล์ 

แหล่งท่ีม�ของข้อมูล 

 1. ภญ.รุ่งนภา กงวงษ์, การสำารวจพฤติกรรมการใช้ยาตราพญานาค เขตพื้นที่อำาเภอวารินชำาราบ                  

จ.อุบลราชธานี , 2558 

 2. ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Single Window) ของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 3. ภญ. นุชน้อย ประภาโส นคบส. 2 แนวทางการจัดการปัญหาการนำายาแผนโบราณไปใช้ในทางท่ีผิด : 

กรณีศึกษายาบำารุงร่างกายตราพญานาค, 2558

 4. ภญ. เบญจมาศ บุดดาวงศ์ ผลกระทบต่อสุขภาพและปัญหาทางสังคมจากการใช้ยานำ้าตำารับที่มี

แอลกอฮอล์ (กรณี ; ยาบำารุงร่างกายตราพญานาค)
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9. สื่อ

สื่อในการรณรงค์เพื่อการพัฒนาระบบยา
โดย กพย. และเครือข่าย

9.1

197
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สื่อในก�รรณรงค์เพื่อก�รพัฒน�ระบบย�โดย กพย. 
และเครือข่�ย

ศูนย์วิช�ก�รเฝ้�ระวังและพัฒน�ระบบย�

9.1

 งานท่ีสำาคัญงานหนึ่งของ กพย. ก็คืองานรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สังคมในประเด็นต่างๆที่

เกี่ยวข้องกบัระบบยาของประเทศไทย เช่น การใช้ยาต่างๆอย่างปลอดภัย การเรียกร้องให้ยกเลิกทะเบียนตำารับยา 

คุณภาพของยาชื่อสามัญ ปัญหาด้านสิทธิบัตรที่ทำาให้คนไทยเข้าไม่ถึงยา ฯลฯ งานรณรงค์เหล่านี้จำาเป็นต้องใช้

สื่อต่างๆเป็นเครื่องมือในการทำางาน เดิมสื่อที่ผลิตส่วนใหญ่มักเป็นจำาพวกสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตออกมาเป็นรูปเล่ม

ซึ่งมีความสะดวกในการอ่านและถนอมสายตาแต่อาจไม่สะดวกต่อการเผยแพร่ในวงกว้าง  ดังนั้น นอกจากจะจัด

พิมพ์สื่อเป็นรูปเล่มแล้ว กพย.ยังได้เปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์ดิจิตอลผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งทำาให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้า

ถึงสื่อเหล่านี้ได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 ในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการสื่อสารของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สมาร์ทโฟนช่วยให้

ผู้ใช้งานเข้าถึงช่องทางการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตได้สะดวกขึ้น เนื้อหาในอินเตอร์เน็ตจากเดิมที่มีเพียงเว็บไซต์ที่

ต้องเปิดดูผ่านคอมพิวเตอร์ก็มีการเปลี่ยนแปลง เกิดสื่อสังคมออนไลน์หรือ Social Media ที่ได้เข้ามามีบทบาท

ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแทนช่องทางสื่อแบบเดิมๆมากยิ่งขึ้นเนื่องจากความรวดเร็วในการส่งต่อข้อมูล  

และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อข้อมูลได้เช่นกัน ดังนั้น กพย.จึงใช้สื่อสังคม

ออนไลน์เป็นอีกช่องทางในการสื่อสาร โดยได้เปิดช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่สำาคัญคือ Facebook และ 

YouTube Channel 

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระบบย� พ.ศ. 2555-2559
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ช่องท�งออนไลน์ของ กพย. 

 1. เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org

 2. Blog www.thaidrugwatch.org/blog

 3. Facebook www.facebook.com/thaidrugwatch

 4. YouTube Channel www.youtube.com/thaidrugwatch

ส่ือท่ีผลิตโดย กพย.

จดหม�ยข่�วฯ “ย�วิพ�กษ์” 

 เป็นสื่อท่ีจัดทำาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ปัญหายาและความเคลื่อนไหวเพื่อการ

เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของประเทศไทย โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกจ่ายให้กับเครือข่ายทางไปรษณีย์ 

สำาหรับผู้สนใจ สามารถขอรับได้ด้วยตนเองและสามารถดาวน์โหลดเป็นรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ www.thaid-

rugwatch.org/printout01.php นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่ทางเฟซบุ๊ค กพย. ด้วย

หนังสือ

 จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อรวบรวบข้อมูลทางวิชาการ มีทั้งความรู้และการถอดบทเรียนในประเด็นต่างๆ นอกจาก

จะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้วยังสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ www.thaidrugwatch.org/print-

out03.php   ตัวอย่างเช่น
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 หนังสือรายงานการถอดบทเรียน “การจัดการปัญหายาอันตรายในชุมชนอย่างยั่งยืน 

กรณีศึกษา อำาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ” 

 หนังสือนิทาน “กุ๊กไก่เป็นหวัด” และ “กระจิบท้องเสีย” 
 ในการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาต้านแบคทีเรีย สาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ยา

อย่างไม่เหมาะสมซึ่งเป็นปัญหาเชิงพฤติกรรม กพย.ได้ริเริ่มสื่อสารกับกลุ่มเยาวชนเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องในการ

ใช้ยากลุ่มนี้ ซึ่งคาดว่าจะทำาให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมการใช้ยาอย่างถูกต้องได้ โดยได้ร่วมมือ

กับนักเขียนหนังสือสำาหรับเด็ก อ.เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป เจ้าของนามปากกา “ตุ๊บปอง” สร้างสรรค์หนังสือนิทาน

ที่มีชื่อว่า “กุ๊กไก่เป็นหวัด” และ “กระจิบท้องเสีย” ซึ่งเมื่อเผยแพร่ออกไปก็ได้รับผลตอบรับที่ดี มีผู้ถ่ายคลิป

วิดีโอลูกสาวของตนเล่านิทานกุ๊กไก่เป็นหวัดและแชร์มาที่เฟซบุ๊ค กพย. ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารด้วยสื่อ

นิทานได้ผลกับเด็กและสร้างความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการใช้ยาอย่างเหมาะสมได้

 เป็นการถอดบทเรียนเก่ียวกับการทำางานของชุมชนตัวอย่างซึ่ง

สามารถจัดการปัญหายาที่ไม่เหมาะสมในร้านชำา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ชนบททั่วไปในประเทศไทย แต่ อ.โนนคูณ สามารถจัดการปัญหานี้ได้ด้วย

การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานและภาคประชาชน

ในพ้ืนที่ หนังสือเล่มนี ้เป็นการถอดบทเรียนว่าอะไรคือปัจจัยแห่งความ

สำาเร็จและเหตุใดจึงสามารถทำาให้การแก้ปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนได้
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สื่อของเครือข่�ยที่น่�สนใจ

 สื่อความรู้ของ สยส.
 ผลิตโดย คณะทำางานสร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาชนด้านการใช้ยาสมเหตุผล (สยส.) เป็นสื่อ

รูปภาพสื่อสารประเด็นการใช้ยาสมเหตุผล เผยแพร่ในเฟซบุ๊คเพจ Rational Drug Use ซึ่งเป็นเพจที่มียอดไลค์

มากกว่า 80,000 ไลค์ และพบว่า ในการโพสต์แต่ละครั้งจะมีเฟซบุ๊คเพจชื่อดังหลายแห่งนำาภาพไปแชร์ต่อ

 สื่อรณรงค์สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย 2559
 ผลิตโดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งปัญหาเชื้อดื้อยาต้านแบคทีเรีย

กำาลังเป็นปัญหาสำาคัญที่นานาชาติให้ความสำาคัญ ในระดับสากลได้มีการจัดกิจกรรมวันรู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้าน

แบคทีเรียขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายนของทุกปี สำาหรับประเทศไทย กพย. และภาคีก็ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ

ของปัญหานี้เช่นกัน และได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย” มาอย่างต่อเนื่อง 

สำาหรับปี พ.ศ. 2559 ทาง สสส. ได้ร่วมกับ กพย. ผลิตชุดสื่อความรู้เพื่อสื่อสารให้สังคมเกิดความตระหนักรู้

ถึงความสำาคัญของปัญหานี้ โดยได้ผลิตสื่อหลายประเภททั้ง สปอตวิทยุ สื่อวิดีโอสำาหรับฉายบนจอ LED ตาม

สถานที่สาธารณะ และแผ่นพับให้ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ http://atb-aware.thaidrug-

watch.org
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 ปฏิทิน 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำาให้เชื้อดื้อยาและสเตียรอยด์
 เป็นสื่อท่ีสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันด้วยรูปแบบของปฏิทิน โดยให้ความรู้เร่ืองพฤติกรรม

ที่มีส่วนทำาให้เชื้อดื้อยาและอันตรายจากยาปลอมปนสเตียรอยด์ ซึ่งภก.วสันต์ มีคุณ รพ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 

ได้ต่อยอดจากกลุ่มเภสัชกร “นพย.” ที่ได้ร่วมกันออกแบบคำาถามเพื่อใช้ในการรณรงค์กิจกรรม “สัปดาห์รู้รักษ์ 

ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำาปี พ.ศ. 2559” ปฏิทินนี้ กพย.ได้สนับสนุนงบประมาณในการผลิตเพื่อ

แจกจ่ายในพื้นที่การทำางานของกลุ่มเภสัชกร “นพย.” ในหลายจังหวัด 
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ที่ปรึกษา  นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 
 
บรรณาธิการ  ยุพดี ศิริสินสุข  
   ธิติมา เพ็งสุภาพ

ผู้ร่วมงาน  ปรุฬห์ รุจนธำารงค์
   คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ 
   อุษาวดี สุตะภักดิ์
   เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล 
   นุศราพร เกษสมบูรณ์
   ทวีศักดิ์ มโนมยิทธิกาญจน์
   กฤษดา ลิมปนานนท์ 
   จิราพร ลิ้มปานานนท์
   เครือข่ายเภสัชกรรมปฐมภูมิ เขต 10 
   สุภนัย ประเสริฐสุข 
   จันทร์จรีย์ ดอกบัว

ประสานงาน  เขมิกา โตนะโพธิกูล
   ไพจิตรา กตัญญูตะ

กองแผนงาน กพย. เขมิกา โตนะโพธิกูล
   ณัฐพล มธุลาภรังสรรค์
   นริศรา ศิลัยรัตน์
   วีรวัฒน์ นิ่มนวล
   พิศเสน่ห์ นิ่มนวล
   ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

ออกแบบปก/รูปเล่ม วลัย ลิ้มจักรภพ 

คณะทำ�ง�น

   อังคณา สมนัสทวีชัย 
   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
   พรรณี อมรวิพุธพนิช  
   สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค 
   กนกพร ธัญมณีสิน
   สถาพร อารักษ์วทนะ 
   ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง 
   ไพลิน สาระมนต์
   อิ่นแก้ว สิงห์แก้ว
   เมฆินทร์ คุณแขวน
   รุ่งนภา กงวงศ์ 
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