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ไหลทะลักสู่ผู้บริโภค ซ่ึงยามีทั้ง          
คุณและโทษที่มนุษย์จะนำาไปใช้ 
เหมือนต้นไม้ที่เลือกดูดเอาสิ่งที่มี
ประโยชน์และโทษหล่อเล้ียงชีวิต 
แ ต่ ก็ ต้ อ ง มี ร ะ บ บ ย า ที่ ดี แ ล ะ              
เหมาะสมเพื่อสมดุลระบบนิเวศน์

   Trend of drugs use floods to 
the customers. Drugs give the 
pros and cons which humans can 
make use of them, as trees             
a b s o r b  a d v a n t a g e s  a nd                        
disadvantages substances to live 
their lives. But the good and 
proper drug system needs to 
have for ecological balance.
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แนะนำาเว็บไซต์ 
ไพจิตรา กตัญญูตะ

 

	 ประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับ	 4	 ประเทศ	 ได้แก่	 เมียนมาร์	 ลาว	 กัมพูชา	 และมาเลเซีย	 รอบนอกก็มีประเทศ																	

เพ่ือนบ้านใกล้เคียงอีก	 เช่น	 จีน	 เวียตนาม	 สิงคโปร์	 ความพยายามในการเชื่อมร้อยให้เกิดชุมชน	 ASEAN	 ย่อมนำามาซึ่ง															

การเคลือ่นยา้ยของผูค้น	และรวมถงึการแลกเปลีย่นของวฒันธรรมทีม่ากกวา่เดมิ	จงึมคีวามจำาเปน็ทีจ่ะต้องศกึษาสถานการณ์

ที่เกิดข้ึนในบริเวณเหล่านี้ที่รวมถึงผลกระทบจากการเปิด	 AEC	 ด้วยว่าจะกระทบวิถีชีวิต	 หรือวัฒนธรรม	 หรือรวมทั้ง																	

ต่อระบบสุขภาพ	 หรือระบบยา	 หรือไม่	 อย่างไร	 พร้อมท้ังจะต้องร่วมกันระดมความคิดค้นหาแนวทางป้องกัน	 หรือแก้ไข

ปัญหาที่จะเกิดขึ้น

	 ที่บริเวณชายแดน	มีระบบหรือมาตรการการจัดการกับสินค้าเข้า-ออกหลายแบบ	มีทั้งด่านถาวรที่เป็นระบบหรือ

เป็นทางการ	มีทั้งจุดผ่อนปรน	และด่านธรรมชาติหรือด่านวัฒนธรรม

	 หน่วยงานรับผิดชอบก็มีมาก	 ทั้งกรมศุลกากร	 ด่านตรวจคนเข้าเมือง	 ด่านอาหารและยา	 ทหาร	 ตำารวจ																									

ตระเวณชายแดน	หน่วยงานระดับท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทย	

	 ปัจจุบัน	อย.มีด่านอาหารและยาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น	จำานวน	44	แห่ง	ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	15	แห่ง	

ภาคเหนือ	8	แห่ง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6	แห่ง	ภาคตะวันออก	2	แห่ง	และภาคใต้	13	แห่ง	มีทั้งที่	อย.ดูแลเอง	และ													

ที่มอบให้	สนง.สสจ.ดูแล		อย.มักบ่นว่ากำาลังคนไม่พอ	ซึ่งจากการสำารวจ	ก็พบว่า	จนท.ด่านอย.บางคนต้องดูแลถึง	2	ด่าน	

จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะดูแลได้ทั่วถึง	 หากต้องเข้มงวดในเรื่องคุณภาพของการคุ้มครองผู้บริโภค	 ยิ่งได้รู้ว่า	 อย.ได้ประกาศ													

เพิ่มด่านอีก	4	ด่าน	ก็ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้น	

	 สินค้ามากมายที่บริเวณชายแดนมีทั้งของกินของใช้	ของป่า	ของหลบหนีภาษี	รวมทั้งสเตียรอยด์	และยาเสพติด

	 กพย.สนบัสนนุกลุม่เภสัชกรในพืน้ทีใ่ห้สนใจต่อระบบยาทีช่ายแดน	กลุม่นีเ้รยีกวา่	เภสชักรชายแดน		ในการทำางาน	

พบว่ามีเรื่องราวมากมายที่ต้องจับตา	 นอกจากยาชุดตามชายแดน	 ที่มีขายเกลื่อนกลาดทั้งในร้านชำา	 ในร้านยา																														

ในคลินิกแล้ว	ยังมีการส่งออกสเตียรอยด์ไปประเทศเพื่อนบ้านถึงปีละมากกว่า	100	ล้านเม็ด	ขณะเดียวกันก็มีการลักลอบ

นำาเข้าสเตียรอยด์จากจีนจำานวนมาก	มียาสมุนไพรและยาโบราณ	ที่เชื่อว่าลักลอบผสมสเตียรอยด์มากมาย

	 มคีวามจำาเปน็ทีเ่ครือขา่ยบุคลากรสุขภาพ	โดยเฉพาะเภสชักร	ทีจ่ะตอ้งรวมกลุม่แลกเปลีย่นข้อมลูและประสบการณ์

การเฝ้าระวังในพ้ืนที่	 รวมถึงการทำางานชุมชนด้วย	 เพราะปัญหาที่ด่าน	 เป็นเรื่องยากมากในการแก้ไข	 ต้องการ																									

ความเชี่ยวชาญเฉพาะมาประกอบการทำางาน

	 หน่วยงานที่ด่าน	 ควรได้ทำางานบูรณาการกัน	 ดูแลทั้งขาเข้าและขาออก	 เพื่อให้สมดุลทั้งเรื่องเศรษฐกิจและ																	

การคุ้มครองผู้บริโภค	

	 ในระดับประเทศ	 จะต้องมีการพัฒนาด้านการประสานงาน	 การส่ือสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลหือชุดความรู้	

ควรมีศูนย์นโยบายที่เป็นคลังข้อมูลแบบ	BIG	data	และประสานภาระหน้าที่มิให้เกิดช่องโหว่ได้	

	 กพย.กำาหนดใหห้วัข้อเร่ืองยาชายแดนเป็นเร่ืองทีต้่องใหค้วามสำาคญัในระดบัตน้ๆ	แตย่งัไมม่ชีดุความรู	้ประสบการณ์

และข้อมูลมากพอ	จึงสนับสนุนให้มีการสำารวจและสะท้อนสภาพปัญหาเข้ามาอย่างต่อเนื่อง	และจะสนับสนุนต่อไป
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ผูจัดการกพย.แถลง
โดย	>	นิยดา		เกียรติยิ่งอังศุลี
้

	 	 ยาวิพากษ์ฉบับยาชายแดนนี้ 	 มี 																

1	เว็บไซต์	และ	1	เพจจากเฟสบุ๊คมาแนะนำากัน	

โ ดยขอ เริ่ ม จ าก เพจ เภสั ช ก รชายแดน																		

(https://www.facebook.com/borderpharma-

cist)		เพจน้ีเปน็อกีหน่ึงช่องทางในการกระจาย

ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับยา	 เวชภัณฑ์ต่างๆ												

ในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย	 โดยมีทั้ง

ข้อมูลที่ เป็นวิชาการ/ความรู้ 	 ข้อมูลจาก												

ภาครัฐเก่ียวกับประกาศการควบคุมการ															

นำาเขา้ยาในพ้ืนทีช่ายแดนดา่นกรมศลุกากรตา่งๆ	รวมท้ังขอ้มลูสถานการณท่ี์เกิดขึน้จรงิเก่ียวกับยา	การลกัลอบ

นำายาเขา้มายงัไทยในพืน้ทีช่ายแดน	เพือ่ใหป้ระชาชนและบคุลากรสาธารณสขุไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูกนัไดง้า่ยและเรว็ขึน้	

ซึง่จะเอือ้ใหส้ามารถปอ้งกันปญัหาหรอือนัตรายไดอ้ยา่งทนัทว่งที	โดยเพจน้ีไดร้บัการสนบัสนุนการดำาเนนิงานจาก

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	และแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา	

(กพย.)

	 ส่วนอีก	 1	 เว็บไซต์ ท่ีนำามาแนะนำาใน															

ฉบับฯ	 นี้	 เป็นเว็บไซต์ของสำานักด่านอาหารและยา	

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

กระทรวงสาธารณสขุ	(http://www.fda.moph.go.th/

sites/Logistics/Pages/Main.aspx)	โดยในเวบ็ไซตน์ี้

จะมีข้อมูล	แบบฟอร์มเอกสาร	ขั้นตอนในการขอนำา

ยาเข้ามายังประเทศไทย	 โดยจะมีการแบ่งประเภท			

ข้อมูลหลักๆ	 ทั้งหมด	 6	 ประเภทคือ	 ยา	 อาหาร	

เครื่องสำาอาง	 วัตถุอันตราย	 เครื่องมือแพทย์	 และการนำาเข้าสินค้าทางไปรษณีย์	 นอกจากนี้	 ในเว็บฯ	 ยังมีข้อมูล

เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	หลักเกณฑ์ต่างๆ	ในการนำาเข้ายาและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
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	 ยาชายแดน	 เป็นปัญหาท่ีไม่ใช่เรื่องของคนชายขอบพื้นที่ชายแดนแต่เพียงอย่างเดียว	 แต่กำาลังคืบคลาน

เข้ามาถงึชมุชนภายในประเทศ	เครือขา่ยติดตามปัญหายาชายแดนและผลติภณัฑส์ขุภาพขา้มแดนไดต้ดิตามสำารวจ

และเกบ็ขอ้มลูในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืซึง่มดีา่นชายแดนทัง้ทีเ่ปน็ทางการและดา่นทีไ่มเ่ปน็ทางการ

เช่นจุดผ่อนปรน	ด่านวัฒนธรรมหลายแห่งใน	จ.เลย,	หนองคาย,	บึงกาฬและมุกดาหาร	 ได้พบข้อมูลการลักลอบ	

นำาเข้ายาอันตราย	ยาควบคุมพิเศษเพื่อมาจำาหน่ายในประเทศไทยหลายครั้ง

	 ขณะที่ข้อมูลของเครือข่ายฯซึ่งทำางานในพื้นที่ภาคเหนือก็มีลักษณะที่คล้ายกันกล่าวคือ	มีการตรวจสอบ

พบยาสเตียรอยด์	(Dexamethasone)	และยาแก้ปวด	Piroxicam	ซึ่งมีฉลากแสดงภาษาจีนเกือบทุกพื้นที่		

	 ในพื้นที่เชียงราย	น่าน	ตากและประจวบคีรีขันธ์	มีกรณีรายใหญ่ๆ	แต่ยังไม่สามารถจับกุมผู้กระทำาผิดได้

เพราะไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของ	โดยยาดังกล่าวถูกนำามาจัดเป็นยาชุด	“	หมอทหาร	”	กระจายขายในชุมชนต่างๆ

ทั่วประเทศในปัจจุบัน

	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า	 ประเทศไทยยังไม่มีระบบดักจับปัญหาและขาดกลไกสะท้อนจาก

พ้ืนทีห่นา้ดา่นของประเทศไทยอย่างมปีระสิทธภิาพเพยีงพอ	ทีจ่ะปอ้งกนัยาและผลติภณัฑส์ขุภาพทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน

ไม่ให้เข้ามาสู่ประเทศไทยได้

ตัวอย่างเหตุการณ์การลักลอบนำาเข้ายาและเภสัชเคมีภัณฑ์สเตียรอยด์

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 วันที่	15	พฤศจิกายน	2559	ศุลกากรหนองคายร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาหนองคาย	ได้ทำาการ

ตรวจคน้รถโดยสารสาธารณะประจำาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว	บรเิวณชอ่งตรวจรถโดยสารขาเขา้ระหวา่งประเทศ	

ขณะทำาการตรวจค้นพบถุงพลาสติกลายการ์ตูนวางอยู่ภายในรถโดยสาร	 และไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ																			

ซึ่งเมื่อเปิดถุงตรวจพบขวดพลาสติกสีขาว	ระบุชื่อยา	Dexamethasone	และ	Piroxicam	รวม	170,000	เม็ด	จึงได้

ทำาการยึดไว้	

	 ที่	 จ.เลย	 พบสเตียรอยด์ฉลากภาษาจีนข้ามแดนมาจากประเทศลาว	 โดยแม่ค้าชาวม้งนำาข้ามมาขาย		

บริเวณตลาดชายแดน	อ.เชียงคาน	ซึ่งสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยได้ไปตรวจสอบและดำาเนินคดี	 โดยพบทั้ง

ยาสเตียรอยด์ฉลากภาษาจีน	 ยาชุด	 และยาอื่นๆที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย	 แม่ค้าชาวม้งให้ข้อมูลว่า																				

นำายามาจาก	สปป.ลาว	เพื่อมาขายให้ทั้งชาวไทยและชาวลาว

เกิดอะไรขึ้นที่ชายแดน:

 เรื่องจากปก
ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข 

สำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำ ภู

เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน

สถานการณ์สเตียรอยด์
และยาอันตรายยอดฮิต
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	 ในพืน้ที	่จ.มกุดาหาร	บรเิวณด่านชายแดนไทย-สะหวนันะเขต	ศลุกากรมกุดาหารและเจ้าหนา้ทีด่า่นอาหาร

และยา	 ได้ตรวจพบการลักลอบนำาเข้ายาไม่มีทะเบียน	 ยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย	 รวมถึงสเตียรอยด์																	

ฉลากภาษาจีน	พรอ้มยาชดุจำานวนหนึง่	จากแมค่า้ชาวเวยีดนาม	โดยใหก้ารกบัเจา้หนา้ทีว่า่	นำาเขา้มาเพือ่จำาหน่าย

ให้กับชาวเวียดนามท่ีเจ็บป่วยเป็นหลัก	 ไม่ได้ต้ังใจนำามาขายให้กับคนไทยแต่อย่างใด	 อย่างไรก็ตามมีข้อมูลว่า															

พบยาลักษณะดังกล่าววางขายอยู่ในร้านขายยาในตัวเมืองจ.มุกดาหารด้วยเช่นกัน

 ภาคเหนือ

	 ในพื้นที่อ.เวียงแก่น	และ	อ.เชียงของ	จ.เชียงราย	มีการวางขายยาสเตียรอยด์อย่างแพร่หลายในตลาดนัด

ชายแดน	จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่านำามาจำาหน่ายให้ทั้งชาวไทยทั้งขายปลีกและขายส่ง	 และขายให้ชาวม้ง

และชาวลาวที่ข้ามแดนมาซื้อและขายของที่ตลาดนัด	

	 ในจ.เชียงรายนั้น	เชียงแสนและเชียงของ	มีด่านขนาดใหญ่ที่มีสินค้าจากจีนเข้าออกจำานวนมาก	ศุลกากร

และเภสชักรโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเชยีงของ(จนท.ดา่นอาหารและยาตอ้งวิง่ทำางานเพือ่รบัผดิชอบ	2	ดา่น	

คือเชยีงแสนและเชียงของ	)	ดำาเนนิการตรวจคน้พบแมค้่าชาวเวยีดนามลกัลอบนำาเขา้ยาแกป้วด	ยาสเตยีรอยดแ์ละ

ยาระงับปวดกลุ่ม	 NSAIDs	 จากประเทศเวียดนามและจีน	 เข้ามาในประเทศไทย	 โดยยาดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาต										

ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย	โดยมีเป้าหมายจะนำาไปขายในตัวเมือง	จ.เชียงใหม่	

	 กาลครั้งหนึ่ง	ระหว่างที่เครือข่ายติดตามปัญหาฯทำางานอยู่ในพื้นที่เชียงของเพื่อเก็บข้อมูล	ก็ได้รับข้อมูล

จากเจ้าหนา้ทีด่า่นอาหารและยาวา่	ทีฝ่ัง่	สปป.ลาวแขวงบอ่แกว้	เจา้หนา้ทีข่องทางการลาวไดต้รวจพบไซบทูรามนี

จำานวนหนึ่ง	กำาลังจะถูกนำาข้ามมาที่ประเทศไทย	(แต่ยังไม่สำาเร็จ	ถูกทางการลาวตรวจสอบพบก่อน	–	กฎหมาย

ยาของสปป.ลาว	มีเรื่องของการควบคุมการส่งออกยาด้วย)	

 ภาคตะวันออก

	 เครือข่ายเภสัชกรปฐมภูมิ	ได้รายงานข้อมูลการเยี่ยมบ้านในพื้นที่	อ.เมือง	จ.ตราด		พบว่ามีผู้ป่วยที่ใช้ยา

สเตียรอยด์	ซึ่งมีฉลากภาษาจีน	เช่นเดียวกับที่พบในหลายพื้นที่ของประเทศ

	 จากข้อมูลดังกล่าว	มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น	เป็นการลักลอบนำาเข้ารายย่อยและสถานที่เกิดเหตุ	

ก็เกิดเฉพาะพ้ืนท่ีชายแดนเท่าน้ัน	 ซ่ึงไม่น่าจะจัดว่าเป็นความเสี่ยงท่ีรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสุขภาพ

ของคนไทยได้

	 แตใ่นความเปน็จรงิ	การลกัลอบนำาเขา้ดงักลา่วไมไ่ดเ้กดิขึน้แตใ่นลกัษณะกองทพัมดและในพืน้ทีช่ายแดน

เท่านั้น	มีข้อมูลว่ายาหลายตัวมีเป้าหมายจะส่งเข้าไปในพื้นที่เขตเมือง	 เช่นเชียงใหม่	 เชียงราย	และบางพื้นที่ก็พบ								

สเตยีรอยดท์ีไ่มไ่ดข้ึ้นทะเบยีนในประเทศไทย	วางขายและอยูใ่นหมูบ่า้นกลางเมอืง	จ.ตราด	อยา่งไรก็ดพ้ืีนทีช่ายแดน

ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะสเตียรอยด์ลักลอบนำาเข้ามาในประเทศไทยเท่าน้ัน	 ยังพบสเตียรอยด์ไม่มีทะเบียนสัญชาติไทย

(สเตียรอยด์ใต้ดิน	 ไม่มีทะเบียนเหมือนที่ระบาดอย่างแพร่หลายในประเทศไทย)	 ลักลอบข้ามแดนไปยังประเทศ															

เพื่อนบ้านด้วย

	 ช่วงเดือนพฤษภาคม	 2016	 กรมอาหารและยา	 สปป.ลาวได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการให้										

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการกระจายยาสเตียรอยด์ที่ลักลอบนำาเข้าจากประเทศไทย																														

พบ	 Dexamethasone	 ฉลากข้อความภาษาไทยและภาษาลาว	 ไม่มีทะเบียน	 ไม่ระบุแหล่งผลิต	 และไม่มีข้อมูล																	

วันเดือนปีที่ผลิต/หมดอายุ	 ลักษณะเดียวกับที่มีการระบาดอยู่ในประเทศไทย	 คาดการณ์ว่าจะมีการลักลอบ																					

ส่งข้ามแดนจากประเทศไทย

ที่มา : กรมอาหารและยา สปป.ลาว

ที่มา : กรมอาหารและยา สปป.ลาว
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สเตียรอยด์นอกกฎหมายมิใช่มีปัญหาเฉพาะขาเข้า	ส่งออกก็มีไม่เบา

	 มีคำาถามมาโดยตลอดว่าสเตียรอยด์ในประเทศไทยนั้นมาจากไหนบ้าง	 มีเส้นทางอย่างไร	 การเกิดขึ้น											

ของระบบจัดการฐานขอ้มูล	FDA	Reporter	ของสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา	ชว่ยทำาใหเ้หน็ภาพทีช่ดัเจน

มากยิ่งขึ้น	แม้จะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์

	 ปริมาณการนำาเข้า	 ผลิต	 และส่งออกนั้นมีความแตกต่างกันจำานวนมาก	 นำาไปสู่คำาถามว่าผงเคมี																										

สเตียรอยด์ที่นำาเข้ามานั้นหายไปไหน	 การตรวจสอบพบว่ามีการส่งออกจำานวนมากเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น																						

ทั้งๆที่เป้าหมายปลายทางนั้นไม่ได้อยู่ในเส้นทางการขนส่งนั้นแต่อย่างใด	

	 เป็นไปได้หรือไม่ว่ายาจำานวนมหาศาลดังกล่าวจะไม่ได้ถูกส่งออกไปจริง	 แต่มีการหมุนเวียนกลับเข้ามา	

ในประเทศ	เป็นสเตยีรอยดที์ไ่มต้่องเข้าสู่ระบบการกำากบัดแูลของสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา	กลายเปน็

สเตียรอยด์ใต้ดินกระจายสู่พื้นที่ต่างๆ	อีกหนึ่งช่องทางที่มีจำานวนมาก

สเตียรอยด์ส่งออกจำานวนมากเฉพาะพื้นที่ด่านชายแดนแห่งหนึ่ง

	 ข้อมูลจากการตรวจสอบในระบบ	FDA	Reporter	FN		พบยาสเตียรอยด์จำานวนหลักร้อยล้านเม็ดส่งออก

ไปยังต่างประเทศ	ณ	 บริเวณด่านชายแดนเพียงแห่งเดียว	 โดยการส่งออกสเตียรอยด์	 Dexamethasone	 สูงสุด																	

5	 อันดับแรกของประเทศไทยมีการส่งออกที่บริเวณด่านชายแดนในจังหวัดแห่งหนึ่งถึง	 4	 แห่งในช่วงเวลา	 2	 ปี												

(	ข้อมูลระหว่างวันที่	1	มกราคม	2556		ถึง	1	มกราคม	2558	)

ลำาดับ ชื่อ	 ที่อยู่ ยอดการส่งออก(เม็ด)

1 บริษัท	N	(นามสมมติ) จ.ชายแดนแห่งหนึ่ง	(1) 104,608,000.00

2 บริษัท	PD	(นามสมมติ) จ.ชายแดนแห่งหนึ่ง	(1) 69,237,000.00

3 บริษัท	PB	(นามสมมติ) จ.ชายแดนแห่งหนึ่ง	(1) 44,842,000.00

4 บริษัท	SG	(นามสมมติ) จ.ชายแดนแห่งหนึ่ง	(1) 22,064,000.00

5 บริษัท	MS	(นามสมมติ) จ.ชายแดนแห่งหนึ่ง	(2) 5,261,000.00

 

	 ผู้ให้ข้อมูลระดับจังหวัดท่ีตั้งของด่านให้ข้อมูลกับเครือข่ายว่า	 เคยได้รับการประสานงานจากสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	 ให้ดำาเนินการตรวจสอบการจำาหน่ายและบัญชีซ้ือขายของบริษัทแห่งหน่ึงในพ้ืนท่ี		

โดยจากการตรวจสอบผู้ให้ข้อมูลไม่พบความผิดปกติและมีการจัดทำาบัญชีถูกต้อง	 เครือข่ายติดตามปัญหา																					

ได้เข้าพ้ืนท่ีและได้ติดตามและค้นหาบริษัทท้ังหมดซ่ึงมีท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดดังกล่าวพบเพียง	 2	 แห่งเท่าน้ันท่ีมีตัวตน	

ตั้งอยู่ในพื้นที่จริง	ขณะที่อีก	2	บริษัทนั้นไม่พบตามที่ระบบ	FDA	Reporter	แจ้งไว้

	 ข้อมูลในระดับต้นน้ำ�พบว่าการนำาเข้าสเตียรอยด์นั้นสามารถนำาเข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่ยาก														

ระบบการกำากับดูแลนั้นใช้การตรวจสอบและกำากับผ่านระบบรายงานและความร่วมมือจาก	 FDA	 Reporter	 ซ่ึง

ปญัหาทีพ่บม	ี2	กลุม่คือ	สเตยีรอยดน์ำาเขา้ถกูตอ้งแตส่ำาแดงจำานวนไมต่รงกบัทีน่ำาเขา้จรงิ(นอ้ยกวา่ทีเ่ปน็จรงิ)	และ																				

สเตียรอยด์ลักลอบนำาเข้าโดยสำาแดงเท็จเป็นสินค้าอื่น

	 ดังนั้น	 คงต้องพัฒนาระบบควบคุมสเตียรอยด์ให้ดีกว่านี้	 เพื่อที่จะได้คุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัย																		

ได้มากขึ้น
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 ปัจจุบันมีการศึกษาเรื่องการข้ามแดน	 หรือชายแดนในมิติต่างๆมากมาย	 มีศัพท์ที่มีความหมาย																						

ใกล้เคียงกัน	คือ	trans	border,	trans	boundary	และ	cross	border		

	 Trans	border	movement	มีผู้บัญญัติว่า	หมายถึงการเคลื่อนย้ายของสินค้า	(และอื่นๆ)	ข้ามเขตระหว่าง

แผ่นดินจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	และอยู่ในทวีปเดียวกัน	เชื่อกันว่าการเคลื่อนย้ายนี้

จะมีประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ	

	 Transboundary	หมายถงึการขา้มพรมแดน		เชน่ระบใุน	‘ความตกลงอาเซยีนวา่ดว้ยมลพษิจากหมอกควัน

ข้ามพรมแดน	(ASEAN	Agreement	on	Transboundary	Haze	Pollution)’				

	 Cross-border	 มีความหมายที่กว้างกว่า	 คือหมายถึงความแตกต่างระหว่างประเทศ	 หรือเกี่ยวข้องกับ																

คนที่มาจากหลายประเทศ	บ้างใช้คำาว่า	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	(international	relation)			

	 เนื่องจากการแก้ปัญหาด้านยาบริเวณชายแดน	 ต้องคำานึงถึงมิติต่างๆที่หลากหลาย	 เช่น	 วัฒนธรรม	

กฎหมาย	 การประสานความร่วมมือ	 การขนย้าย	 การจัดการด้านสุขภาพ	 การเฝ้าระวัง	 การป้องกัน	 และ																									

ผลกระทบในด้านต่างๆ	 จึงต้องการการศึกษาด้วยศาสตร์ต่างๆ	 เช่น	 สังคมศาสตร์	 นิติศาสตร์	 มานุษยวิทยา	

เภสัชศาสตร์สังคม		

	 ในการเริ่มต้นศึกษาระบบยาชายแดน	 กพย.	 และ	 สถาบันเอเซียศึกษา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																								

ได้ร่วมมือกับ		National	Center	for	Scientific	Research	(CNRS),	France:	CERMES3	(Research	Unit	of	Science,	

Medicine,	Health	and	Society	-	CNRS/EHESS/INSERM)	ประเทศฝรัง่เศส	จดักจิกรรมรว่มกนัอยา่งนอ้ย	3	กจิกรรม	

ที่นำาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้	และเกิดการต่อยอดในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบยาชายแดน	ดังนี้			

	 1.	 การประชุมเชิงปฏิบัติการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ประเทศไทย	 1	 ครั้ง	 เรื่อง	 “Pharmaceutical	

practices	 in	 Southeast	 Asia:	 	 Healthy	 Borders,	 Disease	 Prevalence	 and	 Pharmaceutical	 Practices	 in																			

ASEAN”	 เมื่อ	 8-9	 มิถุนายน	 พ.ศ.2558	 การประชุมฯนี้	 มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์เภสัชปฏิบัติในเอเซีย																													

ตะวันออกเฉียงใต้	 ในมิติต่างๆ	 เช่น	การผลิตเภสัชภัณฑ์	 การกระจาย	และการบริโภค	 เป็นการรวบรวมนักวิจัย														

ในแง่มุมวิจัยและศาสตร์ที่หลากหลาย	ด้านสังคมศาสตร์	มานุษยวิทยา	นิเทศศาสตร์		รัฐศาสตร์	ภูมิศาสตร์		และ

ด้านเภสัชศาสตร์	 เพื่อทำาการวิเคราะห์การเคล่ือนย้ายแบบต่างๆ	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เม่ือเข้าสู่																							

economic	integration	ของ	ASEAN			

	 2.	การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ประเทศฝรั่งเศส	ช่วงเวลา	13-14	มิถุนายน	2559	ซึ่งต่อมาได้นำาบทสรุป

จากทีป่ระชมุมาพฒันาจนไดบ้ทความวชิาการ		ชือ่		Regulation	Multiple.		Pharmaceutical	Trajectories	and	Modes	

of	 Control	 in	 the	 ASEAN	 	 ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในปีหน้า(พ.ศ.2561)แล้ว	 บทความนี้ได้นำาเสนอ																										

ทัง้การทบทวนและมมุมองของการวเิคราะหห์ลกัการควบคมุยา	ทีเ่ดมิมกัเปน็ระบบทีมุ่ง่เนน้อำานาจหรอืระบบสถาบนั	

(เชิงโครงสร้าง)	 ที่รัฐและองค์กรระหว่างประเทศมีบทบาทสำาคัญในการควบคุมหรือกำาหนดกรอบการควบคุม													

แต่ในมิติทางสังคมศาสตร์พบว่า	 ยังคงมีช่องว่างในการหาทางออก	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดความสนใจกิจการ

ภายในหรือกิจการระหว่างประเทศ	 ขาดมุมมองทางการเมืองเชิงนิเวศน์	 ขาดมุมมองทางการค้าที่อาจขัดแย้ง												

กับความสนใจเรื่องสุขภาพ	 รัฐมักพยายามหาทางออกด้วยมุมมองทางการควบคุมเชิงสถาบันอย่างเดียว																										

ซ่ึงมักไม่ได้ผล	 ดังนั้น	 ในการวิเคราะห์กลไกการควบคุมยา	 (pharmaceutical	 regulation)	 จึงต้องอาศัย																											

การประสานศาสตร์และมิติที่หลากหลาย	 บทความนี้ได้แยกแยะชั้นต่างๆของระบบการควบคุมที่หลากหลาย	

เน่ืองจากระบบการควบคุมของประเทศสมาชิกในอาเซียนมีความเข้มแข็งไม่เท่ากัน	 มีความหลากหลาย																													

มีความขัดแย้ง	มีความซ้ำ�ซ้อน	และมีช่องว่างระหว่างกัน

	 3.	 การอภิปรายลักษณะ	Panel	 	 ในหัวเรื่อง	Combining	Drugs:	 Polytherapy	 and	 the	Association	 of	

Medicinal	 Substances	 in	 Asia	 ในท่ีประชุม	 ICAS	 10	 (International	 Convention	 of	 Asia	 Scholars)	 จัดเม่ือ																													

20-23	กรกฏาคม	2560	ที่จังหวัดเชียงใหม่	 โดยในหัวข้อหลักนี้มีหัวข้อย่อย	 4	 เรื่อง	ที่เชื่อมร้อยต่อมาจากเรื่อง														

การเคลื่อนย้ายของสินค้าและวัฒนธรรมในภูมิภาค	 นำามาเจาะลึกปัญหาร่วม	 คือ	 ปัญหายาสูตรผสม	 ยาชุด																	

การรักษาด้วยยาหลายชนิด	การตลาดอาหารเสริมที่มาจากสมุนไพรหลายชนิด		หัวข้อย่อย	มีดังนี้			

	 a.	Models	of	Drug	Effects	in	Combination	Drug	Therapies	in	India:	Combination	or	Contradiction?

	 b.	Re-assembling	Drugs	in	Cambodia.	An	Anthropology	of	thnam	psohm

	 c.	Yachud	in	Thailand:	The	Public	Health	Scenario,	Health	Professions	Responses,	and	Consumers	

Perspectives

	 d.	Global	Pharmaceutical	Mixtures:	Artemisinin-based	Therapies	 from	Formulations	 to	Molecular	

Combinations	(1975-2005)

	 e.	Informing	Vita	plus:	A	Case	Study	of	the	Reconfiguration	of	Filipino	Health	Herbs
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 ปัจจุบันมีการศึกษาเรื่องการข้ามแดน	 หรือชายแดนในมิติต่างๆมากมาย	 มีศัพท์ที่มีความหมาย																						

ใกล้เคียงกัน	คือ	trans	border,	trans	boundary	และ	cross	border		

	 Trans	border	movement	มีผู้บัญญัติว่า	หมายถึงการเคลื่อนย้ายของสินค้า	(และอื่นๆ)	ข้ามเขตระหว่าง

แผ่นดินจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	และอยู่ในทวีปเดียวกัน	เชื่อกันว่าการเคลื่อนย้ายนี้

จะมีประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ	

	 Transboundary	หมายถงึการขา้มพรมแดน		เชน่ระบใุน	‘ความตกลงอาเซยีนวา่ดว้ยมลพษิจากหมอกควัน

ข้ามพรมแดน	(ASEAN	Agreement	on	Transboundary	Haze	Pollution)’				

	 Cross-border	 มีความหมายที่กว้างกว่า	 คือหมายถึงความแตกต่างระหว่างประเทศ	 หรือเกี่ยวข้องกับ																

คนที่มาจากหลายประเทศ	บ้างใช้คำาว่า	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	(international	relation)			

	 เนื่องจากการแก้ปัญหาด้านยาบริเวณชายแดน	 ต้องคำานึงถึงมิติต่างๆที่หลากหลาย	 เช่น	 วัฒนธรรม	

กฎหมาย	 การประสานความร่วมมือ	 การขนย้าย	 การจัดการด้านสุขภาพ	 การเฝ้าระวัง	 การป้องกัน	 และ																									

ผลกระทบในด้านต่างๆ	 จึงต้องการการศึกษาด้วยศาสตร์ต่างๆ	 เช่น	 สังคมศาสตร์	 นิติศาสตร์	 มานุษยวิทยา	

เภสัชศาสตร์สังคม		

	 ในการเริ่มต้นศึกษาระบบยาชายแดน	 กพย.	 และ	 สถาบันเอเซียศึกษา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																								

ได้ร่วมมือกับ		National	Center	for	Scientific	Research	(CNRS),	France:	CERMES3	(Research	Unit	of	Science,	

Medicine,	Health	and	Society	-	CNRS/EHESS/INSERM)	ประเทศฝรัง่เศส	จดักจิกรรมรว่มกนัอยา่งนอ้ย	3	กจิกรรม	

ที่นำาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้	และเกิดการต่อยอดในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบยาชายแดน	ดังนี้			

	 1.	 การประชุมเชิงปฏิบัติการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ประเทศไทย	 1	 ครั้ง	 เรื่อง	 “Pharmaceutical	

practices	 in	 Southeast	 Asia:	 	 Healthy	 Borders,	 Disease	 Prevalence	 and	 Pharmaceutical	 Practices	 in																			

ASEAN”	 เมื่อ	 8-9	 มิถุนายน	 พ.ศ.2558	 การประชุมฯนี้	 มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์เภสัชปฏิบัติในเอเซีย																													

ตะวันออกเฉียงใต้	 ในมิติต่างๆ	 เช่น	การผลิตเภสัชภัณฑ์	 การกระจาย	และการบริโภค	 เป็นการรวบรวมนักวิจัย														

ในแง่มุมวิจัยและศาสตร์ที่หลากหลาย	ด้านสังคมศาสตร์	มานุษยวิทยา	นิเทศศาสตร์		รัฐศาสตร์	ภูมิศาสตร์		และ

ด้านเภสัชศาสตร์	 เพื่อทำาการวิเคราะห์การเคล่ือนย้ายแบบต่างๆ	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เม่ือเข้าสู่																							

economic	integration	ของ	ASEAN			

	 2.	การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ประเทศฝรั่งเศส	ช่วงเวลา	13-14	มิถุนายน	2559	ซึ่งต่อมาได้นำาบทสรุป

จากทีป่ระชมุมาพฒันาจนไดบ้ทความวชิาการ		ชือ่		Regulation	Multiple.		Pharmaceutical	Trajectories	and	Modes	

of	 Control	 in	 the	 ASEAN	 	 ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในปีหน้า(พ.ศ.2561)แล้ว	 บทความนี้ได้นำาเสนอ																										

ทัง้การทบทวนและมมุมองของการวเิคราะหห์ลกัการควบคมุยา	ทีเ่ดมิมกัเปน็ระบบทีมุ่ง่เนน้อำานาจหรอืระบบสถาบนั	

(เชิงโครงสร้าง)	 ที่รัฐและองค์กรระหว่างประเทศมีบทบาทสำาคัญในการควบคุมหรือกำาหนดกรอบการควบคุม													

แต่ในมิติทางสังคมศาสตร์พบว่า	 ยังคงมีช่องว่างในการหาทางออก	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดความสนใจกิจการ

ภายในหรือกิจการระหว่างประเทศ	 ขาดมุมมองทางการเมืองเชิงนิเวศน์	 ขาดมุมมองทางการค้าที่อาจขัดแย้ง												

กับความสนใจเรื่องสุขภาพ	 รัฐมักพยายามหาทางออกด้วยมุมมองทางการควบคุมเชิงสถาบันอย่างเดียว																										

ซ่ึงมักไม่ได้ผล	 ดังนั้น	 ในการวิเคราะห์กลไกการควบคุมยา	 (pharmaceutical	 regulation)	 จึงต้องอาศัย																											

การประสานศาสตร์และมิติที่หลากหลาย	 บทความนี้ได้แยกแยะชั้นต่างๆของระบบการควบคุมที่หลากหลาย	

เน่ืองจากระบบการควบคุมของประเทศสมาชิกในอาเซียนมีความเข้มแข็งไม่เท่ากัน	 มีความหลากหลาย																													

มีความขัดแย้ง	มีความซ้ำ�ซ้อน	และมีช่องว่างระหว่างกัน

	 3.	 การอภิปรายลักษณะ	Panel	 	 ในหัวเรื่อง	Combining	Drugs:	 Polytherapy	 and	 the	Association	 of	

Medicinal	 Substances	 in	 Asia	 ในท่ีประชุม	 ICAS	 10	 (International	 Convention	 of	 Asia	 Scholars)	 จัดเม่ือ																													

20-23	กรกฏาคม	2560	ที่จังหวัดเชียงใหม่	 โดยในหัวข้อหลักนี้มีหัวข้อย่อย	 4	 เรื่อง	ที่เชื่อมร้อยต่อมาจากเรื่อง														

การเคลื่อนย้ายของสินค้าและวัฒนธรรมในภูมิภาค	 นำามาเจาะลึกปัญหาร่วม	 คือ	 ปัญหายาสูตรผสม	 ยาชุด																	

การรักษาด้วยยาหลายชนิด	การตลาดอาหารเสริมที่มาจากสมุนไพรหลายชนิด		หัวข้อย่อย	มีดังนี้			

	 a.	Models	of	Drug	Effects	in	Combination	Drug	Therapies	in	India:	Combination	or	Contradiction?

	 b.	Re-assembling	Drugs	in	Cambodia.	An	Anthropology	of	thnam	psohm

	 c.	Yachud	in	Thailand:	The	Public	Health	Scenario,	Health	Professions	Responses,	and	Consumers	

Perspectives

	 d.	Global	Pharmaceutical	Mixtures:	Artemisinin-based	Therapies	 from	Formulations	 to	Molecular	

Combinations	(1975-2005)

	 e.	Informing	Vita	plus:	A	Case	Study	of	the	Reconfiguration	of	Filipino	Health	Herbs
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10

 	 	 	 	 	 	 บริเวณชายแดนต้องมีการดำาเนินการร่วมกัน

เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพที่มีอยู่	 ปัญหาอาจแยกได้เป็น																													

2	ประเดน็ใหญ	่ไดแ้ก	่1)	ประเดน็สขุภาพทัว่ไป	การปอ้งกนั

โรคติดต่อ	 การควบคุมภัยพิบัติ	 และอื่นๆ	 ประชากร										

ในทอ้งถิน่ในบรเิวณชายแดนบางแหง่ทราบเปน็อยา่งดวีา่

อาจไปใช้บริการทางการแพทย์	ณ	สถานบริการสุขภาพ

ที่ใกล้ที่สุดในประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายกว่าสถานบริการ

ในประเทศของตนเอง	ซึ่งในบางแห่ง	ประเด็นนี้ยังคงเป็น

ความท้าทายสำาคัญ	2)	ประเด็นการลักลอบขนยาเสพติด

หรือค้าปลีกยาข้ามชายแดน

ประเด็นสุขภาพ

	 การศึกษาพบว่า	 เม่ือไม่นานมานี้	 ใบส่ังยาจากต่างพรมแดนประมาณครึ่งหนึ่งไม่มีการจ่ายยาจริง*																	

ซ่ึงทำาใหเ้กดิปัญหาโดยเฉพาะกบัผูป้ว่ยทีอ่าศัยอยู่ในบริเวณชายแดน	ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั	และผูป้ว่ยโรคหายาก	ประกาศ	

Commission	Implementing	Directive	ใหมใ่นสหภาพยุโรป	ไดว้างมาตรการชว่ยใหย้อมรบัใบสัง่ยาทีอ่อกในประเทศ

สมาชิกประเทศอื่นได้ง่ายขึ้น	 โดยมีการกำาหนดชุดองค์ประกอบในใบสั่งยาข้ามแดนข้ึนมาใช้ร่วมกันเพื่อช่วย																		

อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้จ่ายยา	 (เภสัชกร)	 ในการระบุตัวตนผู้สั่งยา	 ผู้ป่วย	 และยาที่สั่ง	 องค์ประกอบชุดน้ี														

คาดว่าจะเพิ่มอัตราการจ่ายยาตามใบสั่งยาข้ามแดนจาก	50%	เป็น	70%

ตารางแสดงรายการองค์ประกอบที่ต้องมีในใบสั่งยาข้ามแดน

องค์ประกอบ ช่วยอำานวยความสะดวกเรื่องใด

นามสกุล การระบุตัวตนผู้ป่วย

ชื่อ	(เขียนชื่อเต็ม	ไม่ใช้ตัวย่อ)

วันเดือนปีเกิด

วันที่ออกใบสั่งยา การพิสูจน์ว่าใบสั่งยาเป็นของจริง

นามสกุล การระบุตัวตนผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้านสุขภาพที่สั่งยาชื่อ	(เขียนชื่อเต็ม	ไม่ใช้ตัวย่อ)

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

รายละเอยีดการตดิต่อโดยตรง	(อเีมล	และโทรศัพทห์รือโทรสารพรอ้มดว้ยรหัส

ระหว่างประเทศ)

ที่อยู่ที่ทำางาน	(รวมถึงชื่อประเทศสมาชิก)

ลายมอืช่ือ	(แบบเขยีนหรือดิจิทลัโดยขึน้อยู่กบัส่ือท่ีเลอืกใชใ้นการออกใบสัง่ยา)

 * ระบบการสั่งและจ่ายยาของประเทศที่ศึกษานั้นแยกจากกันโดยเด็ดขาด	คือแพทย์เป็นผู้สั่งยาเท่านั้น	ส่วนหน้าที่จ่ายยา

เป็นของเภสัชกร

สถานการณ์
ยาชายแดน
ในต่างประเทศ

จับกระแส
ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

11

องค์ประกอบ ช่วยอำานวยความสะดวกเรื่องใด

“ชื่อสามัญ”	ดังที่กำาหนดโดยมาตรา	1	ของ	Directive	2001/83/EC	ของ

รัฐสภายุโรป	และของสภาเมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2544	ว่าด้วยกฎหมาย

ของประชาคมยุโรปที่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ยาสำาหรับมนุษย์

การระบุผลิตภัณฑ์ที่สั่ง

ตามที่เกี่ยวข้อง

ชื่อการค้าหาก:

(ก)	ผลิตภัณฑ์ที่สั่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาชีวภาพ

(ข)	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่สั่งยาเห็นว่าจำาเป็นทางการแพทย์	

ในกรณีนั้นให้ใบสั่งยาระบุเหตุผลที่ควรใช้ชื่อการค้าไว้โดยสังเขป

สูตรตำารับยา	(ยาเม็ด	สารละลาย	ฯลฯ)

ปริมาณ

ความแรง

ขนาดยา

 

	 มีกรณีศึกษาท่ีรายงานว่า	 ตั้งแต่นำาโครงการ	 “(I)ZOM”	 เข้ามา	 ผู้เอาประกันของบริษัทประกันสุขภาพ															

CZ	 ของเนเธอร์แลนด์	 และผู้เอาประกันของบริษัทสุขภาพ	 AOK	 ของเยอรมนี	 ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน																												

ตรงแม่น้ำ�เมิซ-ไรน์,	ไรน์-วาล	และไรน์-เมิซ-ทะเลเหนือ	ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์ผู้ตรวจอิสระเพื่อไปรักษา

ในประเทศเพ่ือนบ้าน	 แต่ผู้เอาประกันเหล่าน้ีจะได้รับแบบฟอร์ม	 E112	 จากบริษัทประกันสุขภาพของตนแทน																	

และจะถือพร้อมบัตรประกันสุขภาพระหว่างประเทศ	(HealthCard	International,	HCI)	ไปใช้บริการทางการแพทย์

บางอย่างในประเทศเพ่ือนบ้านได้ฟรี	 ขอบเขตของบริการดังกล่าว	 ได้แก่	 การรักษาพยาบาลท่ัวไปโดย																											

แพทย์เฉพาะทาง	 การให้ยา	 การรักษาในโรงพยาบาล	 ตลอดจนการให้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์																			

ทางการแพทย์และการบริบาลทางการแพทย์ท่ีทันสมัยเมื่อได้รับอนุมัติเพ่ิมเติม	 แต่ไม่รวมถึงการบริบาล																									

ทางทันตกรรม	บัตรนี้เข้ามาแทนที่วิธีดำาเนินการที่กำากับโดยกฎหมายระหว่างรัฐบาล	นอกจากนี้	ผู้ป่วยยังจะได้รับ

หนงัสอืเดนิทางผูป้ว่ย	(patient’s	passport)	ดว้ย	ซึง่จะทำาใหแ้พทย์ผูร้กัษาแลกเปลีย่นขอ้มลูตา่งๆ(เช่น	ผลการรกัษา	

การให้ยา)ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจได้ง่าย	 โดยจะใช้หนังสือเดินทางเฉพาะเมื่อมีความยินยอม																						

จากผู้ป่วย	 อย่างไรก็ตาม	 โครงการนี้ยังคงมีปัญหาและ/หรือความท้าทายอีกมากมายที่ต้องได้รับการแก้ไข																							

ท่ีสำาคัญท่ีสุด	 คือ	 การเรียกร้องในส่วนท่ีเก่ียวกับยา	 การขาดความรู้เก่ียวกับยาในประเทศบ้านเกิดของผู้ป่วย	

กระบวนการทางธุรการที่ไม่มีประสิทธิภาพ	เป็นต้น
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 	 	 	 	 	 	 บริเวณชายแดนต้องมีการดำาเนินการร่วมกัน

เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพที่มีอยู่	 ปัญหาอาจแยกได้เป็น																													

2	ประเดน็ใหญ	่ไดแ้ก	่1)	ประเดน็สขุภาพทัว่ไป	การปอ้งกนั

โรคติดต่อ	 การควบคุมภัยพิบัติ	 และอื่นๆ	 ประชากร										

ในทอ้งถิน่ในบรเิวณชายแดนบางแหง่ทราบเปน็อยา่งดวีา่

อาจไปใช้บริการทางการแพทย์	ณ	สถานบริการสุขภาพ

ที่ใกล้ที่สุดในประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายกว่าสถานบริการ

ในประเทศของตนเอง	ซึ่งในบางแห่ง	ประเด็นนี้ยังคงเป็น

ความท้าทายสำาคัญ	2)	ประเด็นการลักลอบขนยาเสพติด

หรือค้าปลีกยาข้ามชายแดน

ประเด็นสุขภาพ

	 การศึกษาพบว่า	 เม่ือไม่นานมานี้	 ใบส่ังยาจากต่างพรมแดนประมาณครึ่งหนึ่งไม่มีการจ่ายยาจริง*																	

ซึง่ทำาใหเ้กดิปัญหาโดยเฉพาะกบัผูป้ว่ยทีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณชายแดน	ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั	และผูป้ว่ยโรคหายาก	ประกาศ	

Commission	Implementing	Directive	ใหมใ่นสหภาพยโุรป	ไดว้างมาตรการชว่ยใหย้อมรบัใบสัง่ยาทีอ่อกในประเทศ

สมาชิกประเทศอื่นได้ง่ายขึ้น	 โดยมีการกำาหนดชุดองค์ประกอบในใบสั่งยาข้ามแดนข้ึนมาใช้ร่วมกันเพื่อช่วย																		

อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้จ่ายยา	 (เภสัชกร)	 ในการระบุตัวตนผู้สั่งยา	 ผู้ป่วย	 และยาที่สั่ง	 องค์ประกอบชุดน้ี														

คาดว่าจะเพิ่มอัตราการจ่ายยาตามใบสั่งยาข้ามแดนจาก	50%	เป็น	70%

ตารางแสดงรายการองค์ประกอบที่ต้องมีในใบสั่งยาข้ามแดน

องค์ประกอบ ช่วยอำานวยความสะดวกเรื่องใด

นามสกุล การระบุตัวตนผู้ป่วย

ชื่อ	(เขียนชื่อเต็ม	ไม่ใช้ตัวย่อ)

วันเดือนปีเกิด

วันที่ออกใบสั่งยา การพิสูจน์ว่าใบสั่งยาเป็นของจริง

นามสกุล การระบุตัวตนผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้านสุขภาพที่สั่งยาชื่อ	(เขียนชื่อเต็ม	ไม่ใช้ตัวย่อ)

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

รายละเอยีดการตดิต่อโดยตรง	(อเีมล	และโทรศพัทห์รอืโทรสารพรอ้มดว้ยรหัส

ระหว่างประเทศ)

ที่อยู่ที่ทำางาน	(รวมถึงชื่อประเทศสมาชิก)

ลายมอืช่ือ	(แบบเขยีนหรือดิจิทลัโดยขึน้อยู่กบัส่ือท่ีเลอืกใชใ้นการออกใบสัง่ยา)

 * ระบบการสั่งและจ่ายยาของประเทศที่ศึกษานั้นแยกจากกันโดยเด็ดขาด	คือแพทย์เป็นผู้สั่งยาเท่านั้น	ส่วนหน้าที่จ่ายยา

เป็นของเภสัชกร

สถานการณ์
ยาชายแดน
ในต่างประเทศ

จับกระแส
ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
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องค์ประกอบ ช่วยอำานวยความสะดวกเรื่องใด

“ชื่อสามัญ”	ดังที่กำาหนดโดยมาตรา	1	ของ	Directive	2001/83/EC	ของ

รัฐสภายุโรป	และของสภาเมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2544	ว่าด้วยกฎหมาย

ของประชาคมยุโรปที่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ยาสำาหรับมนุษย์

การระบุผลิตภัณฑ์ที่สั่ง

ตามที่เกี่ยวข้อง

ชื่อการค้าหาก:

(ก)	ผลิตภัณฑ์ที่สั่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาชีวภาพ

(ข)	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่สั่งยาเห็นว่าจำาเป็นทางการแพทย์	

ในกรณีนั้นให้ใบสั่งยาระบุเหตุผลที่ควรใช้ชื่อการค้าไว้โดยสังเขป

สูตรตำารับยา	(ยาเม็ด	สารละลาย	ฯลฯ)

ปริมาณ

ความแรง

ขนาดยา

 

	 มีกรณีศึกษาท่ีรายงานว่า	 ตั้งแต่นำาโครงการ	 “(I)ZOM”	 เข้ามา	 ผู้เอาประกันของบริษัทประกันสุขภาพ															

CZ	 ของเนเธอร์แลนด์	 และผู้เอาประกันของบริษัทสุขภาพ	 AOK	 ของเยอรมนี	 ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน																												

ตรงแม่น้ำ�เมิซ-ไรน์,	ไรน์-วาล	และไรน์-เมิซ-ทะเลเหนือ	ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์ผู้ตรวจอิสระเพื่อไปรักษา

ในประเทศเพ่ือนบ้าน	 แต่ผู้เอาประกันเหล่าน้ีจะได้รับแบบฟอร์ม	 E112	 จากบริษัทประกันสุขภาพของตนแทน																	

และจะถือพร้อมบัตรประกันสุขภาพระหว่างประเทศ	(HealthCard	International,	HCI)	ไปใช้บริการทางการแพทย์

บางอย่างในประเทศเพ่ือนบ้านได้ฟรี	 ขอบเขตของบริการดังกล่าว	 ได้แก่	 การรักษาพยาบาลท่ัวไปโดย																											

แพทย์เฉพาะทาง	 การให้ยา	 การรักษาในโรงพยาบาล	 ตลอดจนการให้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์																			

ทางการแพทย์และการบริบาลทางการแพทย์ท่ีทันสมัยเมื่อได้รับอนุมัติเพ่ิมเติม	 แต่ไม่รวมถึงการบริบาล																									

ทางทันตกรรม	บัตรนี้เข้ามาแทนที่วิธีดำาเนินการที่กำากับโดยกฎหมายระหว่างรัฐบาล	นอกจากนี้	ผู้ป่วยยังจะได้รับ

หนงัสอืเดนิทางผูป้ว่ย	(patient’s	passport)	ดว้ย	ซึง่จะทำาใหแ้พทย์ผูร้กัษาแลกเปลีย่นขอ้มลูตา่งๆ(เช่น	ผลการรกัษา	

การให้ยา)ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจได้ง่าย	 โดยจะใช้หนังสือเดินทางเฉพาะเมื่อมีความยินยอม																						

จากผู้ป่วย	 อย่างไรก็ตาม	 โครงการนี้ยังคงมีปัญหาและ/หรือความท้าทายอีกมากมายที่ต้องได้รับการแก้ไข																							

ท่ีสำาคัญท่ีสุด	 คือ	 การเรียกร้องในส่วนท่ีเก่ียวกับยา	 การขาดความรู้เก่ียวกับยาในประเทศบ้านเกิดของผู้ป่วย	

กระบวนการทางธุรการที่ไม่มีประสิทธิภาพ	เป็นต้น
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ประเด็นการลักลอบ

	 การศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกพบว่า	 การเสพเฮโรอีนกำาลังเพิ่มสูงขึ้นโดยมีผู้เสพ																			

3.3	 ล้านคนโดยประมาณในปัจจุบัน	 การผลิตเฮโรอีนในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่จำากัดอยู่ในส่วนที่มีการแข่งขัน																	

ทางการเมืองของประเทศเมียนมาร์	 เฮโรอีนเกือบทั้งหมดที่ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเสพกันในแถบ															

เอเชยีตะวนัออกและแปซฟิกิ	โดยแทบไมพ่บนอกภมูภิาคเลย	เนือ่งจากผูเ้สพเฮโรอนีในภมูภิาคนีส้ว่นใหญมี่ถิน่ทีอ่ยู่

ในประเทศจีน	การไหลทะลกัของเฮโรอนีอย่างมนียัสำาคญัทีส่ดุจงึเกดิขึน้ตรงชายแดนระหวา่งรฐัฉานของเมยีนมาร์

กับมณฑลยูนนานของจีนโดยตรง	 ส่วนใหญ่ขนส่งกันตามชายแดนโดยผู้ขนส่งเป็นรายๆ	 ซึ่งหลายคนมาจาก																

กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝ่ังของชายแดน	 เฮโรอีนปริมาณมากจะถูกส่งออกอีกครั้งจากจีนไปสู่ส่วนอื่นของ

ภูมิภาคผา่นทางคนุหมิงซึง่เปน็เมอืงหลวงของยูนนานเปน็หลกั	การขนสง่สารตอ้งหา้มระหวา่งจนีกบัเมยีนมารน์ัน้

เป็นการขนส่งสองทางเนื่องจากจีนเป็นผู้ผลิตสำาคัญของสารเคมีตั้งต้นที่จำาเป็นต้องใช้ในการผลิตเฮโรอีน

	 การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งตรวจสอบแบบแผนของการขนส่งยาข้ามแดนในบริเวณชายแดนประเทศ																											

จีน-เมียนมาร์	 ผู้ศึกษาดำาเนินการสำารวจในผู้ต้องขัง	 578	 รายในประเทศจีน	 ที่กำาลังรับโทษจำาคุกในความผิด																		

ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาซึ่งเป็นความผิดฐานค้า	 ขนส่งและกระจายเฮโรอีนเป็นหลัก	 สรุปได้ว่าผู้กระทำาความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติดส่วนใหญ่ที่ถูกจับโดยทางการจีนและรับโทษจำาคุกเป็นเวลานานอยู่ในปัจจุบันเป็นผู้ขนส่งหรือ												

คนเดินยาระดับล่าง	 ผู้ค้ายาระดับบนจ้างกองทัพคนเดินยาขนาดใหญ่ที่ให้ทำาให้ตลาดเฮโรอีนในจีนอิ่มตัวโดย																		

เคล่ือนย้ายเฮโรอีนสองสามร้อยกรัมต่อคนต่อเที่ยว	 ซ้ำ�ๆกัน	 ในประเทศจีนเรียกวิธีนี้ว่า	 มดขนไข่	 (ants	moving	

houses)	มดเพศชายและหญิงเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นชาวนายากจน

	 การลักลอบพบบริเวณชายแดนในทวีปอื่นเช่นกัน	 เช่น	 ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโก	 ซึ่ง															

ความรนุแรงทีโ่หดรา้ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ยาของเมก็ซโิกมทีัง้การตดัศรีษะ	การแขวนศพประจาน	การวางระเบดิ

ในรถยนต์	 และการฆาตกรรมนักข่าวและข้าราชการหลายสิบคน	 ความรุนแรงได้แผ่จากชายแดนที่ติดกับ

สหรัฐอเมริกาเข้าไปด้านในของเม็กซิโกในรัฐมิโชอากังและเกร์เรโร	 ในรัฐตาเมาลีปัสซึ่งเป็นรัฐชายแดน	 และ																						

ในรฐัชวีาวาและบาฮากาลฟิอร์เนียซึง่เปน็ทีต้ั่งของเมืองชายแดนทีใ่หญท่ีส่ดุของเม็กซโิก	ความรนุแรงข้ึนสงูถงึระดบั

เป็นเขตสงครามในช่วงปี	 พ.ศ.	 2552	 ถึง	 2554	 กลุ่มองค์กรอาชญากรรมได้แตกความหลากหลายของกิจกรรม	

ทางอาญาของตนออกไปจนครอบคลุมการค้าปลีก	การกรรโชก	การลักพาตัว	การโจรกรรมรถยนต์	การลักลอบ

นำาคนเข้าหรือออก	และวิสาหกิจผิดกฎหมายอื่นๆ
เอกสารอ้างอิง

	 1.	Evaluation	of	border	regions	in	the	European	Union	(EUREGIO):	final	report.	2007	May.	Available	from	http://

ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_23_frep_en.pdf.

	 2.	Beittel	JS.	Mexico:	organized	crime	and	drug	trafficking	organizations.	2017	April	25.	Available	from	https://fas.

org/sgp/crs/row/R41576.pdf.	

	 3.	United	Nations	Office	on	Drugs	and	Crime.	Transnational	Organized	Crime	in	East	Asia	and	the	Pacific:	A	Threat	

Assessment.	2013	Apr.	Available	from	https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOCTA_EAP_web.pdf.

	 4.	Van	den	Steen	D.	Cross-border	health	care:	common	rules	on	medical	prescriptions	when	travelling	to	another	

EU	country.	Eurohealth	incorporating	Euro	Observer	2013;19	(4):28-30.

	 5.	Zhang	S,	Chin	K.	Ants	moving	houses:	the	social	organization	of	heroin	trafficking	in	the	China-Burma	border	

areas.	Paper	presented	at	the	annual	meeting	of	the	American	Society	of	Criminology	(ASC).	2013	Dec	16.	Available	from	

http://citation.allacademic.com/meta/p127219_index.html.
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	 สถานการณ์การบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชนกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของ

ประเทศไทย	 ในร้านค้าและตลาดนัดท่ัวไปมีท้ังยาอันตราย	 ยาควบคุมพิเศษ	 สเตียรอยด์ในรูปแบบยาชุดและ																	

ผสมลงไปในยาแผนโบราณ	 มีการใช้โฆษณาทางวิทยุชุมชน	 เพื่อกระตุ้นความต้องการอยากลองอยากใช้																						

โดยการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง	 ทำาให้ประชาชนในชุมชนใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่เหมาะสมกันอย่าง										

แพร่หลาย	

	 ชุมชนในอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็พบปัญหายาไม่เหมาะสมมากมาย	 แม้พื้นที่ในเขตป่าเขา												

ยากแก่การเข้าถึงก็ยังมียาเหล่านี้ปรากฏอยู่ในหมู่บ้าน	 เนื่องจากมีการลักลอบนำายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ																							

ที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายข้ามแดนเข้ามายังประเทศไทยและกระจายเข้ามาในหมู่บ้าน

	 จากผลการเก็บข้อมูลของเครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน(คยช.)												

โดยการสนับสนุนของศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา	 ในพื้นที่ชายแดน	 2	 จังหวัด	 คือจังหวัดเชียงราย	

ในภาคเหนอื(เฉพาะอำาเภอเชยีงของและอำาเภอเวยีงแก่น)		และจังหวดัศรสีะเกษในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื(เฉพาะ

อำาเภอภูสิงห์)	มีสถานการณ์ดังนี้	

1.	สถานการณ์และการจัดการปัญหายาชายแดน:	กรณีศึกษา	อ.เชียงของ	จ.เชียงราย

	 อำาเภอเชยีงของเปน็อำาเภอทีอ่ยูติ่ดชายแดนไทย-ลาว	และมแีนวชายแดนเปน็ระยะทางประมาณ	100	กม.	

ซึ่งมีการข้ามไปมาได้หลายจุด	เดิมมีแต่จุดผ่อนปรนหาดบ้าย	แต่ปัจจุบันมีการเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่	4	ทำาให้

การข้ามไปมาสะดวกมากขึ้น	ทำาให้การนำาเข้าและส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพมีมากขึ้นด้วย	

	 นอกจากยาแผนปัจจุบันผิดกฎหมายที่มีจำาหน่ายในตลาดชายแดน	ตลาดนัดและร้านขายของชำาแล้ว													

ยังมีการเร่ขายยาสมุนไพรตามหมู่บ้านต่างๆ	 อวดอ้างสรรพคุณด้านการรักษาท่ีครอบคลุมเกือบทุกโรค	 ซ่ึงเม่ือ														

นำามาตรวจสอบแล้ว	พบว่ามากกว่าร้อยละ	90	มีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ปลอมปนอยู่ในผลิตภัณฑ์

	 ทีมทำางาน	 อ.เชียงของได้ทำาการศึกษาเส้นทางการกระจายยาท่ีไม่เหมาะสมของพ้ืนท่ี	 พบว่า																													
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ใกล้ตัว
ภญ.ไพลิน สาระมนต์ 

 โรงพยาบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย

ภก.อิ่นแก้ว สิงห์แก้ว  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย

ภก.เมฆินทร์ คุณแขวน  
สำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษยาชายแดน: กรณีศึกษา 

อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

และ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
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ประเด็นการลักลอบ
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ในรฐัชวีาวาและบาฮากาลฟิอร์เนียซึง่เปน็ทีต้ั่งของเมืองชายแดนทีใ่หญท่ีส่ดุของเม็กซโิก	ความรนุแรงข้ึนสงูถงึระดบั

เป็นเขตสงครามในช่วงปี	 พ.ศ.	 2552	 ถึง	 2554	 กลุ่มองค์กรอาชญากรรมได้แตกความหลากหลายของกิจกรรม	

ทางอาญาของตนออกไปจนครอบคลุมการค้าปลีก	การกรรโชก	การลักพาตัว	การโจรกรรมรถยนต์	การลักลอบ
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เอกสารอ้างอิง
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	 5.	Zhang	S,	Chin	K.	Ants	moving	houses:	the	social	organization	of	heroin	trafficking	in	the	China-Burma	border	
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โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย
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ชื่อรายการยา ภาพถ่าย การกระจายยา	/	แหล่งที่พบ

1.	ยาถ่ายพยาธิสำาหรับสัตว์

			-	ไม่ทราบส่วนประกอบ

-	 ผู้ขายเป็นชาวบ้าน	 อ.เชียงของ	

จ.เชียงราย

-	นำาเข้ามาจากประเทศลาว

2.	ยารักษาแมงกินฟัน

			-	ไม่ทราบส่วนประกอบ

-	 ผู้ขายเป็นชาวบ้าน	 อ.เชียงของ	

จ.เชียงราย

-	นำามาจากจังหวัดลำาปาง

3.	ยาตรานกขุนทอง

	ชมรมสมุนไพรลำาปาง

-	 ผู้ขายเป็นชาวบ้าน	 อ.เชียงของ	

จ.เชียงราย

-	นำามาจากจังหวัดลำาปาง

-	ทดสอบสเตียรอยด์	ผลเป็นบวก

4.	ยาสมุนไพรแก้กระดูกทับเส้น -	ผู้ขายเป็นคนขับรถเร่

-	นำามาจากจังหวัดลำาปาง

-	ทดสอบสเตียรอยด์	ผลเป็นบวก

การสำารวจพื้นที่ต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการลักลอบยาข้ามชายแดน

	 จุดเสี่ยงมีสองจุด	จุดที่หนึ่งคือตลาดนัดจุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย	ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหาดบ้าย	ม.1	ต.ริมโขง	

อ.เชยีงของ	จ.เชยีงราย	ตลาดนดัแห่งนีจ้ะมทีกุวนัพฤหัสบด	ี	ไมม่คีวามเขม้งวดในการตรวจตราสนิคา้ทีน่ำาขา้มแดน

เข้ามาหรือนำาออกไป	 แทบจะไม่มีการตรวจสอบใดๆจากเจ้าหน้าท่ีเลย	 อย่างไรก็ตาม	 จากการสำารวจตลาดนัด													

แห่งนี้จำานวน	 3	 ครั้ง	 ไม่พบว่ามีการลักลอบนำายาแผนปัจจุบันมาจำาหน่าย	 พบแต่เพียงเคร่ืองสำาอางและ																														

ยาแผนโบราณที่มีการผสมยาสเตียรอยด์

	 จุดที่สอง	 คือตลาดนัดเชียงของ	 ซึ่งจะมีทุกวันศุกร์	 	 จากการสำารวจตลาดนัดแห่งนี้จำานวน	 12	 คร้ัง															

พบว่ามีการลักลอบจำาหน่ายยาที่นำาเข้ามาจากต่างประเทศจำานวนมาก	 มีทั้งยาจากประเทศเมียนมาร์	 ลาวและ

กัมพูชา	หลากหลายชนิด	ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ	ดังตารางที่	1

ตารางที่	1	แสดงภาพยาที่พบที่ตลาดนัดวันศุกร์	อ.เชียงของ	จ.เชียงราย

15

ชื่อรายการยา ภาพถ่าย การกระจายยา	/	แหล่งที่พบ

5.	ยาสมุนไพรแผนโบราณ	108 -	ผู้ขายเป็นคนขับรถเร่

-	นำามาจากจังหวัดลำาปาง

-	ทดสอบสเตียรอยด์	ผลเป็นบวก

6.	ยาถ่ายพยาธิเด็ก -	ผู้ขายเป็นชาวบ้าน	อ.เชียงของ

-	ไม่ทราบแหล่งที่มา

7.	ครีมหน้าขาว -	ตลับสีฟ้า	และสีส้ม	

ทดสอบสเตียรอยด์	ผลเป็นบวก

-	ตลับสีขาวเป็นวาสลีน

8.	ครีมหน้าขาว -	ตลบัสฟีา้	และสชีมพ	ูทดสอบสเตยี

รอยด์	ผลเป็นบวก

-	ตลับเล็กเป็นวาสลีน

9.	ยาแก้ไข้เด็ก -	คนขายเป็นชาวเขาจาก	

อ.เวียงแก่น

-	นำาเข้ามาจากประเทศลาว

-	วิธีใช้	 ให้นำายาในซองสีเหลืองกับ

ซองสีขาวผสมกันในน ้ำ�	 แล้วเอายา

ในซองสีแดงผสมลงไป	1	-	2	เม็ด

10.	ยาแก้ไอ -	คนขายเป็นชาวเขาจาก	

อ.เวียงแก่น

-	นำาเข้ามาจากประเทศลาว
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ชื่อรายการยา ภาพถ่าย การกระจายยา	/	แหล่งที่พบ

11.	ยาแก้หืดหอบ	ละลายเสมหะ -	คนขายเป็นชาวเขาจาก	

อ.เวียงแก่น

-	นำาเข้ามาจากประเทศลาว

12.	ยาไม่ทราบชื่อ -	คนขายเป็นชาวเขาจาก	

อ.เวียงแก่น

-	นำาเข้ามาจากประเทศลาว

13.	ยาไม่ทราบชื่อ -	คนขายเป็นชาวเขาจาก	

อ.เวียงแก่น

-	นำาเข้ามาจากประเทศลาว

14.	ยาสำาหรับไก่ -	 คนขายเป็นชาวเขาจาก	 อ.เวียง

แก่น

-	นำาเข้ามาจากประเทศลาว

-	รูปประกอบบนซองยาทำาให้เข้าใจ

ว่าเป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหาร

15.	ยาครีม -	 คนขายเป็นชาวเขาจาก	 อ.เวียง

แก่น

-	นำาเข้ามาจากประเทศลาว

-	กล่องสีขาวรักษาน้ำ�กัดเท้า	กล่อง

สีเขียวกับสีฟ้า	 แก้คัน	 ปัจจุบัน

กระจายสู่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว

16.	 ยาสเตียรอยด์ขนาดบรรจุ	

100	 เม็ด	 และยา	 Piroxicam	 10	

mg

-	คนขายเป็นชาวเขาจาก	

อ.เวียงแก่น

-	นำาเข้ามาจากประเทศลาว

ชื่อรายการยา ภาพถ่าย การกระจายยา	/	แหล่งที่พบ

17.	รูปการทดสอบสเตียรอยด์ 	-	ผลเป็นบวก

18.	รูปการทดสอบสเตียรอยด์ 	-	ผลเป็นบวก

19.	รูปการทดสอบสเตียรอยด์ -	ผลเป็นบวก

20.	รูปการทดสอบสเตียรอยด์ -	ผลเป็นบวก

21.	สมุนไพรไม่ทราบชนิด -	คนขายเป็นชาวเขาจาก	

อ.เวียงแก่น

-	นำาเข้ามาจากประเทศลาว

22.	สมุนไพรไม่ทราบชนิด

17



16
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	 นอกจากสองจุดหลักที่ทำาการสำารวจแล้ว	 ยังได้รับรายงานจากรพ.สต.เครือข่ายว่า	 ได้พบการ																

จำาหน่ายยาที่ตลาดนัดบ้านแก่น	ต.ห้วยซ้ออีกด้วย		

 การจัดการปัญหา

	 ทีมงานพื้นที่เชียงของได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนแก้ปัญหา	 ในเบื้องต้นสรุปได้ว่า	 ยาที่ไม่เหมาะสม														

ที่จำาหน่ายอยู่ในตลาดนัดนั้นมีแหล่งที่มาจาก	2	ทางด้วยกันคือ

	 1.1		ข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งจากลาว	เมียนม่าร์และจีน

	 1.2	 	 จากแหล่งผลิตในประเทศ	 เช่น	 จากจังหวัดลำาปาง	 	 จากอำาเภอแม่สายและอำาเภอเวียงแก่น																		

จังหวัดเชียงราย

	 ที่ประชุมเห็นว่า	 ในเบ้ืองต้นยังไม่สามารถระงับการจำาหน่ายอย่างเด็ดขาดได้	 จึงวางแผนให้ความรู้																

แก่ชุมชนในเรื่องอันตรายของยาเหล่านี้และเชิญชวนให้ร่วมเป็นกลุ่มช่วยเฝ้าระวังภัยในชุมชนของตนเอง

	 กรณีการจัดการเชิงนโยบายของพื้นที่	 ปัจจุบันมีการนำาเรื่องยาดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมกำานันผู้ใหญ่บ้าน

ของอำาเภอเชียงของและอยู่ในระหว่างการผลักดันให้เป็นวาระด้านสุขภาพของอำาเภอ	โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยัง

ผู้ที่เกี่ยวข้องและดำาเนินการทางกฎหมายต่อไป

ชื่อรายการยา ภาพถ่าย การกระจายยา	/	แหล่งที่พบ

23.	รูปการจัดวางยาในแผงลอย

ขายยา
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2.	สถานการณ์และการจัดการปัญหายาชายแดน:	กรณีศึกษา	อ.เวียงแก่น	จ.เชียงราย

	 ทมีงานอำาเภอเวยีงแกน่	ซึง่ไดร้ว่มกนัทำางานแกไ้ขปญัหาสขุภาพในพืน้ทีอ่ำาเภอชายแดนไทย	–	สปป.ลาว	

มาตดิตอ่กนัอยา่งยาวนาน	ไดร้ว่มกนัสรปุขอ้มลูและพบวา่พืน้ทีเ่วยีงแกน่นัน้ยงัไมม่รีะบบการเฝ้าระวงัความปลอดภยั

ด้านยาและจัดการความเสี่ยงด้านยา	 ขณะท่ีข้อมูลจากพ้ืนท่ีพบว่ามีอุบัติการณ์ท่ีผู้ป่วยแพ้ยาท่ีซ้ือยาจากร้านขาย

ของชำาเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเวียงแก่นตั้งแต่ปี	2554	–	2559		จำานวนทั้งสิ้น	30		ราย	โดยส่วนใหญ่

เป็นยากลุ่มประเภทยาอันตรายและยาส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยแพ้นั้นเป็นยากลุ่มปฏิชีวนะ	 เช่น	 penicillin,	 tetracycline																

ยากลุ่ม	NSAIDs	เช่น	piroxicam

	 ขณะที่ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนนั้น	 ได้พบผู้ป่วยในชุมชนมีลักษณะและอาการ																													

หน้าอ้วนกลม	 แดง	 ผิวคล้ำ�เปล่ียนสี	 พบพฤติกรรมกินยาสมุนไพรท่ีมีสเตียรอยด์ปลอมปนและนิยมกินยาจีน																					

(ที่มี	Dexamethasone,	Prednisolone)	เป็นจำานวนมาก 

 

จุดท่ีพบการ

จําหนายยาท่ีขาม

มาจากชายแดน 

จุดท่ีพบการ

จําหนายยาท่ีขาม

มาจากชายแดน 

จุดท่ีพบการ

จําหนายยาท่ีขาม

มาจากชายแดน 
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	 นอกจากสองจุดหลักที่ทำาการสำารวจแล้ว	 ยังได้รับรายงานจากรพ.สต.เครือข่ายว่า	 ได้พบการ																

จำาหน่ายยาที่ตลาดนัดบ้านแก่น	ต.ห้วยซ้ออีกด้วย		

 การจัดการปัญหา

	 ทีมงานพื้นที่เชียงของได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนแก้ปัญหา	 ในเบื้องต้นสรุปได้ว่า	 ยาที่ไม่เหมาะสม														

ที่จำาหน่ายอยู่ในตลาดนัดนั้นมีแหล่งที่มาจาก	2	ทางด้วยกันคือ

	 1.1		ข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งจากลาว	เมียนม่าร์และจีน

	 1.2	 	 จากแหล่งผลิตในประเทศ	 เช่น	 จากจังหวัดลำาปาง	 	 จากอำาเภอแม่สายและอำาเภอเวียงแก่น																		

จังหวัดเชียงราย

	 ที่ประชุมเห็นว่า	 ในเบื้องต้นยังไม่สามารถระงับการจำาหน่ายอย่างเด็ดขาดได้	 จึงวางแผนให้ความรู้																

แก่ชุมชนในเรื่องอันตรายของยาเหล่านี้และเชิญชวนให้ร่วมเป็นกลุ่มช่วยเฝ้าระวังภัยในชุมชนของตนเอง

	 กรณีการจัดการเชิงนโยบายของพื้นที่	 ปัจจุบันมีการนำาเรื่องยาดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมกำานันผู้ใหญ่บ้าน

ของอำาเภอเชียงของและอยู่ในระหว่างการผลักดันให้เป็นวาระด้านสุขภาพของอำาเภอ	โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยัง

ผู้ที่เกี่ยวข้องและดำาเนินการทางกฎหมายต่อไป

ชื่อรายการยา ภาพถ่าย การกระจายยา	/	แหล่งที่พบ

23.	รูปการจัดวางยาในแผงลอย

ขายยา
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2.	สถานการณ์และการจัดการปัญหายาชายแดน:	กรณีศึกษา	อ.เวียงแก่น	จ.เชียงราย

	 ทมีงานอำาเภอเวยีงแกน่	ซึง่ไดร้ว่มกนัทำางานแกไ้ขปญัหาสขุภาพในพืน้ทีอ่ำาเภอชายแดนไทย	–	สปป.ลาว	

มาตดิตอ่กนัอยา่งยาวนาน	ไดร้ว่มกนัสรปุขอ้มลูและพบวา่พืน้ทีเ่วยีงแกน่นัน้ยงัไมม่รีะบบการเฝ้าระวงัความปลอดภยั

ด้านยาและจัดการความเสี่ยงด้านยา	 ขณะท่ีข้อมูลจากพ้ืนท่ีพบว่ามีอุบัติการณ์ท่ีผู้ป่วยแพ้ยาท่ีซ้ือยาจากร้านขาย

ของชำาเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเวียงแก่นตั้งแต่ปี	2554	–	2559		จำานวนทั้งสิ้น	30		ราย	โดยส่วนใหญ่

เป็นยากลุ่มประเภทยาอันตรายและยาส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยแพ้นั้นเป็นยากลุ่มปฏิชีวนะ	 เช่น	 penicillin,	 tetracycline																

ยากลุ่ม	NSAIDs	เช่น	piroxicam

	 ขณะที่ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนนั้น	 ได้พบผู้ป่วยในชุมชนมีลักษณะและอาการ																													

หน้าอ้วนกลม	 แดง	 ผิวคล้ำ�เปล่ียนสี	 พบพฤติกรรมกินยาสมุนไพรท่ีมีสเตียรอยด์ปลอมปนและนิยมกินยาจีน																					

(ที่มี	Dexamethasone,	Prednisolone)	เป็นจำานวนมาก 

 

จุดท่ีพบการ

จําหนายยาท่ีขาม

มาจากชายแดน 

จุดท่ีพบการ

จําหนายยาท่ีขาม

มาจากชายแดน 

จุดท่ีพบการ

จําหนายยาท่ีขาม

มาจากชายแดน 
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	 จากการสำารวจร้านชำา	รถเร่	คนเร่ขายยา	ทีมงานได้พบว่า	มียาอันตราย	ยาปฏิชีวนะ	ยาควบคุมพิเศษ

ขายในร้านชำาจำานวนมาก	เช่น	ยาผงเด็ก	Kaulin	(	Amoxycillin	),	บวดหาย,	ทัมใจ,	Loperamide,	ยาล้างไต		และ			

จากการสำารวจแผงลอยในตลาดนัดบ้านแจมป๋อง	ต.หล่ายงาว	ที่อยู่ติดชายแดนไทยลาว	และในตลาดนัดบ้านโล๊ะ	

ต.ท่าข้ามนั้น	 ได้พบยาควบคุมพิเศษ	 ยาอันตราย	 ยาสมุนไพรที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนที่คนขายยานำาเข้ามาจาก																			

ประเทศลาวและประเทศจีน

การจัดการปัญหา

	 พ้ืนที่ เวียงแก่น	 จ.เชียงรายได้ดำาเนินการในพื้นที่นำาร่อง	 6	 หมู่บ้านในตำาบลหล่ายงาวในช่วง																														

เดือน	 กรกฏาคม	 –	 กันยายน	 2559	 โดยแกนนำาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในระดับตำาบลมีส่วนร่วมตั้งแต่																				

การสำารวจ	ร่วมคิด	ร่วมตัดสินใจวางแผนกิจกรรม	ร่วมลงมือปฏิบัติการ	ร่วมกันแก้ไขปัญหา	รวมถึงการปรับปรุง

กระบวนการดำาเนนิงาน	เคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการสำารวจคอืแบบฟอรม์เกบ็ขอ้มลูรา้นค้าของคณะทำางานดา้นสาธารณสขุ

อำาเภอเวียงแก่น	

	 ทมีงานไดส้ำารวจแบบเจาะจงในร้านชำาและแผงลอยในตลาดนดัทีม่กีารจำาหนา่ยยาและผลติภัณฑส์ขุภาพ

ที่ไม่ปลอดภัย	ผู้สำารวจเป็นเภสัชกรและเครือข่ายอสม.	จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปร่วมกัน

	 จากข้อมูลการสำารวจ	พบว่า	 แหล่งกระจายยาในพื้นที่เป้าหมาย	6	หมู่บ้านในต.หล่ายงาว	คือ	 ร้านชำา	

ร้านขายของส่ง	 และตลาดนัด	 สัดส่วนร้อยละ	 58,	 11,	 และ	 3	 ตามลำาดับ	 	 ประเภทยาที่ไม่เหมาะสมในร้านชำา														

เป็นยาอันตราย	ยาบรรจุเสร็จ	และยาแผนโบราณ	ร้อยละ	32,	32,	และ	15	ตามลำาดับ		ประเภทยาที่ไม่เหมาะสม	

ในตลาดนัด	 เป็นยาอันตราย	 ยาสมุนไพรปลอมปนสเตียรอยด์	 และยาควบคุมพิเศษ	 ร้อยละ	 41,	 28,	 และ	 15																	

ตามลำาดบั	ตน้ทางหลกัทีก่ระจายยาให้กบัร้านชำา	ตลาดนัด	ไดแ้ก	่รา้นยาประเภทขย.2	และตลาดนดั(ทัง้ในประเทศ

และสปป.ลาว)	ร้อยละ	44,	และ	40	ตามลำาดับ

	 จากการสำารวจพฤติกรรมการใช้ยา	 พบว่า	 ชาวเวียงแก่นนิยมกินยา	 Dexamethasone	 acetate																								

ร่วมกับยา	 Piroxicam	 ที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนและฉลากยาเป็นภาษาจีน	 ที่นำาเข้ามาจากเวียงจันทน์	 สปป.ลาวเป็น																		

จำานวนมาก	 	 และพบผู้ป่วยในชุมชนชาวเวียงแก่น	 2	 รายท่ีใช้ยาสองรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	 โดยคนที่	 1		

เป็นชายไทยมีคู่อายุ	 68	ปี	ประวัติโรคเก๊าท์และความดันโลหิตสูง	คนที่	 2	 เป็นชายไทยมีคู่	 อายุ	 54	ปี	ภายหลัง											

การกินยาน้ีติดต่อกันเป็นเวลานาน	 ทั้งสองพบว่าตนเองมีอาการหน้าบวม,	 ตัวบวม	 และเมื่อหยุดกินยาแล้ว																							

กลับมีอาการอ่อนเพลีย	ลุกไม่ขึ้น	ทำางานไม่ได้	

	 ภายหลังที่ทีมงานได้ประเมินสถานการณ์ปัญหายาในพื้นที่แล้ว	 ได้ดำาเนินการคืนข้อมูลให้กับเครือข่าย	

และพยายามสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย	 พร้อมกับการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เร่ืองยาอันตราย																											

ยาสเตียรอยด์กับเครือข่ายในชุมชน	มีการเสนอให้มีมาตรการและกติกาหมู่บ้าน	กติกาตำาบล	เพื่อจัดการปัญหายา

ในชุมชน	โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของเครือข่ายที่ทำางานร่วมกัน	
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เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหา

	 ทีมงานได้เริ่มต้นจากการหา	Key	Persons	 โดยการค้นหาผู้นำาการเปลี่ยนแปลงด้วยเครื่องมือ	Mapping	

ซ่ึงเครือข่ายจะเลือกบุคคลท่ีมีความเป็นผู้นำา	 ได้รับการยอมรับ	 มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายมาเป็นผู้ขับเคลื่อน													

หลักในพื้นที่	 	 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย	 ผอ.รพ.สต.,	 แกนนำาอสม.,	 อสม.เชี่ยวชาญด้านคบส.,	 อสม.ที่มีญาติ																				

ท่ีไดร้บัผลกระทบจากยาไมป่ลอดภยั,	ผูใ้หญบ่า้นท่ีอยู่ในเขตตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว	และท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเปา้หมาย,	

อปท.(ปลัดเทศบาล	สมาชิกเทศบาล	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานคบส.),	สาธารณสุขอำาเภอหรือตัวแทน

	 Key	 Persons	 ท่ีผ่านการคัดเลือกจากเครือข่ายจะทำางานร่วมกับทีมงานในการวางแผนพัฒนาระบบ																

เฝ้าระวังและจัดการปัญหายาในชุมชนชายแดนโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน	กสท.ต.หล่ายงาว	

	 ทีมงานเห็นว่าหัวใจสำาคัญของความยั่งยืนในการจัดการปัญหาคือการเกาะติดอย่างต่อเนื่อง	 จึงได้ดึง												

ทีม	อสม.เชี่ยวชาญด้านคบส.มาร่วมทำางานเป็นตัวหลักในการเกาะติดแก้ไขปัญหาในระดับครัวเรือน	เยี่ยมสำารวจ

ร้านชำาและตลาดนัด	ทั่วทั้ง	6	หมู่บ้านเป้าหมายในตำาบล	

เน้นความเข้าใจ	สานต่อความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน

	 ทีมงานเวียงแก่น	 และ	 Key	 Persons	 ได้มีการจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านแจมป๋อง	 และร่วมกันผลักดัน										

ให้เกิดกติกาหมู่บ้าน	 กติกาตำาบล	 เพ่ือเฝ้าระวังและจัดการปัญหาการจำาหน่ายยาไม่ปลอดภัยในร้านชำา	 และ																		

ตลาดนัดชายแดน	 เน้นการพูดคุย	 ทำาความเข้าใจไม่เอากฎหมายนำา	 ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรในการ																												

สร้างการยอมรับ	

3.	สถานการณ์และการจัดการปัญหายาชายแดน:	กรณีศึกษา	อ.ภูสิงห์	จ.ศรีสะเกษ

	 อำาเภอภูสิงห์เป็นอำาเภอเล็กๆติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	 โดยมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นพรมแดน

ธรรมชาตก้ัินระหวา่งสองประเทศ	มชีอ่งสะงำาซึง่เปน็จุดผ่านแดนถาวรเปน็ชอ่งทางสำาคญัในการไปมาหาสูร่ะหวา่ง

ประชาชนไทยและกัมพูชา	ประชาชนในพ้ืนท่ีสว่นใหญพู่ดภาษาเขมร	และมวีฒันธรรมและขนบธรรมเนียม	ประเพณ	ี

ความเช่ือท่ีคล้ายๆกัน	 	 มีการเข้าออกของสินค้าทุกชนิดเป็นจำานวนมาก	 หน่ึงในน้ัน	 คือ	 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ																							

ที่เป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของประชาชนตามแนวชายแดน	 สาเหตุหนึ่งมาจากความห่างไกลจากบริการ															

ทางสาธารณสุขของภาครัฐและความเช่ือในประสิทธิภาพของยาบางอย่าง	 เช่น	 ยาชุดซ่ึงมีสเตียรอยด์อยู่ด้วย																

สเตียรอยด์หาได้ยากในประเทศไทยเพราะเป็นยากลุ่มควบคุมพิเศษ	 แต่หาได้ง่ายมากในตลาดชายแดน																										

เช่นเดียวกับยากระตุ้นสมรรถภาพทางเพศท่ีเคยมีข้อมูลว่ามีการซ้ือเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำานวนมาก																							

เพื่อนำาไปขายต่อในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดข้างเคียง		

	 นอกจากนี้ยังพบการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน	เช่น	การใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดทา	มาเป็นส่วนผสมหนึ่ง

ของชุดเคร่ืองสำาอางยอดนิยมในแถบชายแดน	 ซ่ึงนอกจากจะผ่านมาทางช่องสะงำาแล้ว	 ยังแพร่กระจายมาจาก

จงัหวัดสรุนิทร	์ซึง่เปน็พืน้ทีข้่างเคยีงบรเิวณชอ่งจอม	ตลาดชายแดนท่ีใหญม่ากเปน็แหลง่กระจายผลติภณัฑส์ขุภาพ

ที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้สู่จังหวัดต่างๆ	ในประเทศไทย
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	 จากการสำารวจร้านชำา	รถเร่	คนเร่ขายยา	ทีมงานได้พบว่า	มียาอันตราย	ยาปฏิชีวนะ	ยาควบคุมพิเศษ

ขายในร้านชำาจำานวนมาก	เช่น	ยาผงเด็ก	Kaulin	(	Amoxycillin	),	บวดหาย,	ทัมใจ,	Loperamide,	ยาล้างไต		และ			

จากการสำารวจแผงลอยในตลาดนัดบ้านแจมป๋อง	ต.หล่ายงาว	ที่อยู่ติดชายแดนไทยลาว	และในตลาดนัดบ้านโล๊ะ	

ต.ท่าข้ามนั้น	 ได้พบยาควบคุมพิเศษ	 ยาอันตราย	 ยาสมุนไพรที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนที่คนขายยานำาเข้ามาจาก																			

ประเทศลาวและประเทศจีน

การจัดการปัญหา

	 พื้นที่ เวียงแก่น	 จ.เชียงรายได้ดำาเนินการในพื้นที่นำาร่อง	 6	 หมู่บ้านในตำาบลหล่ายงาวในช่วง																														

เดือน	 กรกฏาคม	 –	 กันยายน	 2559	 โดยแกนนำาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในระดับตำาบลมีส่วนร่วมตั้งแต่																				

การสำารวจ	ร่วมคิด	ร่วมตัดสินใจวางแผนกิจกรรม	ร่วมลงมือปฏิบัติการ	ร่วมกันแก้ไขปัญหา	รวมถึงการปรับปรุง

กระบวนการดำาเนนิงาน	เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสำารวจคอืแบบฟอรม์เกบ็ขอ้มลูรา้นค้าของคณะทำางานดา้นสาธารณสขุ

อำาเภอเวียงแก่น	

	 ทมีงานไดส้ำารวจแบบเจาะจงในรา้นชำาและแผงลอยในตลาดนดัทีม่กีารจำาหนา่ยยาและผลติภัณฑส์ขุภาพ

ที่ไม่ปลอดภัย	ผู้สำารวจเป็นเภสัชกรและเครือข่ายอสม.	จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปร่วมกัน

	 จากข้อมูลการสำารวจ	พบว่า	 แหล่งกระจายยาในพื้นที่เป้าหมาย	6	หมู่บ้านในต.หล่ายงาว	คือ	 ร้านชำา	

ร้านขายของส่ง	 และตลาดนัด	 สัดส่วนร้อยละ	 58,	 11,	 และ	 3	 ตามลำาดับ	 	 ประเภทยาที่ไม่เหมาะสมในร้านชำา														

เป็นยาอันตราย	ยาบรรจุเสร็จ	และยาแผนโบราณ	ร้อยละ	32,	32,	และ	15	ตามลำาดับ		ประเภทยาที่ไม่เหมาะสม	

ในตลาดนัด	 เป็นยาอันตราย	 ยาสมุนไพรปลอมปนสเตียรอยด์	 และยาควบคุมพิเศษ	 ร้อยละ	 41,	 28,	 และ	 15																	

ตามลำาดบั	ตน้ทางหลกัทีก่ระจายยาให้กบัร้านชำา	ตลาดนัด	ไดแ้ก	่รา้นยาประเภทขย.2	และตลาดนดั(ทัง้ในประเทศ

และสปป.ลาว)	ร้อยละ	44,	และ	40	ตามลำาดับ

	 จากการสำารวจพฤติกรรมการใช้ยา	 พบว่า	 ชาวเวียงแก่นนิยมกินยา	 Dexamethasone	 acetate																								

ร่วมกับยา	 Piroxicam	 ที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนและฉลากยาเป็นภาษาจีน	 ที่นำาเข้ามาจากเวียงจันทน์	 สปป.ลาวเป็น																		

จำานวนมาก	 	 และพบผู้ป่วยในชุมชนชาวเวียงแก่น	 2	 รายท่ีใช้ยาสองรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	 โดยคนที่	 1		

เป็นชายไทยมีคู่อายุ	 68	ปี	ประวัติโรคเก๊าท์และความดันโลหิตสูง	คนที่	 2	 เป็นชายไทยมีคู่	 อายุ	 54	ปี	ภายหลัง											

การกินยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน	 ทั้งสองพบว่าตนเองมีอาการหน้าบวม,	 ตัวบวม	 และเมื่อหยุดกินยาแล้ว																							

กลับมีอาการอ่อนเพลีย	ลุกไม่ขึ้น	ทำางานไม่ได้	

	 ภายหลังที่ทีมงานได้ประเมินสถานการณ์ปัญหายาในพื้นที่แล้ว	 ได้ดำาเนินการคืนข้อมูลให้กับเครือข่าย	

และพยายามสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย	 พร้อมกับการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เร่ืองยาอันตราย																											

ยาสเตียรอยด์กับเครือข่ายในชุมชน	มีการเสนอให้มีมาตรการและกติกาหมู่บ้าน	กติกาตำาบล	เพื่อจัดการปัญหายา

ในชุมชน	โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของเครือข่ายที่ทำางานร่วมกัน	
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เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหา

	 ทีมงานได้เริ่มต้นจากการหา	Key	Persons	 โดยการค้นหาผู้นำาการเปลี่ยนแปลงด้วยเครื่องมือ	Mapping	

ซ่ึงเครือข่ายจะเลือกบุคคลท่ีมีความเป็นผู้นำา	 ได้รับการยอมรับ	 มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายมาเป็นผู้ขับเคลื่อน													

หลักในพื้นที่	 	 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย	 ผอ.รพ.สต.,	 แกนนำาอสม.,	 อสม.เชี่ยวชาญด้านคบส.,	 อสม.ที่มีญาติ																				

ท่ีไดร้บัผลกระทบจากยาไมป่ลอดภยั,	ผูใ้หญบ่า้นท่ีอยู่ในเขตตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว	และท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเปา้หมาย,	

อปท.(ปลัดเทศบาล	สมาชิกเทศบาล	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานคบส.),	สาธารณสุขอำาเภอหรือตัวแทน

	 Key	 Persons	 ท่ีผ่านการคัดเลือกจากเครือข่ายจะทำางานร่วมกับทีมงานในการวางแผนพัฒนาระบบ																

เฝ้าระวังและจัดการปัญหายาในชุมชนชายแดนโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน	กสท.ต.หล่ายงาว	

	 ทีมงานเห็นว่าหัวใจสำาคัญของความยั่งยืนในการจัดการปัญหาคือการเกาะติดอย่างต่อเนื่อง	 จึงได้ดึง												

ทีม	อสม.เชี่ยวชาญด้านคบส.มาร่วมทำางานเป็นตัวหลักในการเกาะติดแก้ไขปัญหาในระดับครัวเรือน	เยี่ยมสำารวจ

ร้านชำาและตลาดนัด	ทั่วทั้ง	6	หมู่บ้านเป้าหมายในตำาบล	

เน้นความเข้าใจ	สานต่อความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน

	 ทีมงานเวียงแก่น	 และ	 Key	 Persons	 ได้มีการจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านแจมป๋อง	 และร่วมกันผลักดัน										

ให้เกิดกติกาหมู่บ้าน	 กติกาตำาบล	 เพ่ือเฝ้าระวังและจัดการปัญหาการจำาหน่ายยาไม่ปลอดภัยในร้านชำา	 และ																		

ตลาดนัดชายแดน	 เน้นการพูดคุย	 ทำาความเข้าใจไม่เอากฎหมายนำา	 ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรในการ																												

สร้างการยอมรับ	

3.	สถานการณ์และการจัดการปัญหายาชายแดน:	กรณีศึกษา	อ.ภูสิงห์	จ.ศรีสะเกษ

	 อำาเภอภูสิงห์เป็นอำาเภอเล็กๆติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	 โดยมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นพรมแดน

ธรรมชาตก้ัินระหวา่งสองประเทศ	มชีอ่งสะงำาซึง่เปน็จุดผ่านแดนถาวรเปน็ชอ่งทางสำาคญัในการไปมาหาสูร่ะหวา่ง

ประชาชนไทยและกัมพูชา	ประชาชนในพ้ืนท่ีสว่นใหญพู่ดภาษาเขมร	และมวีฒันธรรมและขนบธรรมเนียม	ประเพณ	ี

ความเช่ือท่ีคล้ายๆกัน	 	 มีการเข้าออกของสินค้าทุกชนิดเป็นจำานวนมาก	 หน่ึงในน้ัน	 คือ	 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ																							

ที่เป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของประชาชนตามแนวชายแดน	 สาเหตุหนึ่งมาจากความห่างไกลจากบริการ															

ทางสาธารณสุขของภาครัฐและความเช่ือในประสิทธิภาพของยาบางอย่าง	 เช่น	 ยาชุดซ่ึงมีสเตียรอยด์อยู่ด้วย																

สเตียรอยด์หาได้ยากในประเทศไทยเพราะเป็นยากลุ่มควบคุมพิเศษ	 แต่หาได้ง่ายมากในตลาดชายแดน																										

เช่นเดียวกับยากระตุ้นสมรรถภาพทางเพศท่ีเคยมีข้อมูลว่ามีการซ้ือเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำานวนมาก																							

เพื่อนำาไปขายต่อในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดข้างเคียง		

	 นอกจากนี้ยังพบการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน	เช่น	การใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดทา	มาเป็นส่วนผสมหนึ่ง

ของชุดเคร่ืองสำาอางยอดนิยมในแถบชายแดน	 ซ่ึงนอกจากจะผ่านมาทางช่องสะงำาแล้ว	 ยังแพร่กระจายมาจาก

จงัหวัดสรุนิทร	์ซึง่เปน็พืน้ทีข้่างเคยีงบรเิวณชอ่งจอม	ตลาดชายแดนท่ีใหญม่ากเปน็แหลง่กระจายผลติภณัฑส์ขุภาพ

ที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้สู่จังหวัดต่างๆ	ในประเทศไทย
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สถานการณ์ยาชายแดนพื้นที่ภูสิงห์				                 

	 ทีมงานภูสิงห์ได้ดำาเนินการเก็บข้อมูลและสำารวจแหล่งกระจายยา	จำานวน	98	 ร้านชำา	พบว่ามีเส้นทาง			

การกระจายยาค่อนข้างหลากหลาย	 บางร้านที่สำารวจรับยามาจากหลายเส้นทาง	 เช่น	 ทั้งจากร้านขายของส่ง										

ต่างอำาเภอและร้านยา(ขย.1)	โดย	3	ลำาดับแรก	คือ	ร้านขายของส่งต่างอำาเภอ	41	แห่ง	ร้านขายของส่งในอำาเภอ	

34	 แห่ง	 และร้านขายยา(ขย.1)	 16	 แห่ง	 แสดงให้เห็นว่าต้นทางที่ทำาให้เกิดการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน	 คือ											

ร้านขายของส่งและร้านยา(ขย.1)	 โดยประเภทยาที่พบมากเป็นลำาดับแรก	 คือ	 ยาอันตราย	 ยาสามัญประจำาบ้าน	

และยาแผนโบราณตามลำาดับ

	 นอกจากนีย้งัพบยาจากต่างประเทศจำาหนา่ยอยา่งแพรห่ลายในพืน้ทีภ่สูงิห	์โดยเปน็ยาทีไ่มม่ทีะเบยีนและ

ไมแ่สดงฉลากภาษาไทยจำานวนมาก	ยาจากตา่งประเทศทีพ่บมากทีส่ดุ	คอื	ยาจากประเทศจนี	รองลงมาคอืยาจาก

ประเทศกัมพูชาและยาจากประเทศเวียดนาม	 ตามลำาดับ	 สำาหรับรายการยาจากต่างประเทศที่พบมากที่สุด	 คือ											

ยาเม็ดสเตียรอยด์และสเตียรอยด์แบบครีมที่นำามาใช้เป็นชุดเครื่องสำาอางที่อ้างสรรพคุณว่าทำาให้ผิวขาว

การจัดการปัญหา	

	 พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง	 เก่ียวพันกับผลประโยชน์และเกี่ยวพันกับหลายๆ																			

หน่วยงานทัง้ในและนอกประเทศ	จึงทำาให้มีชอ่งวา่งในการประสานความรว่มมอืในการแกไ้ขปญัหาใหส้ำาเรจ็	สำาหรบั

พื้นที่ชายแดนภูสิงห์น้ันยังประสบปัญหาในการหาหน่วยงานหลักที่ควรจะรับผิดชอบจัดการปัญหา	 เน่ืองจาก														

ด่านอาหารและยาบริเวณพื้นที่ภูสิงห์นี้ยังไม่มี	 ซึ่งอาจต้องใช้คณะกรรมการในระดับจังหวัด	 ทำางานเป็น																											

เจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขใน

ประเทศกัมพูชา

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่เหมาะสมซึ่งพบในอำาเภอภูสิงห์

ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

ชุดเครื่องสำาอาง		3	ชนิด	

รวมในถุงเดียว

-	พบในร้านชำา	ในตำาบลไพรพัฒนา	

บอกว่าซื้อมาจากช่องจอม	

มีผลิตภัณฑ์	3	ชิ้น

-	มียาครีมในกล่องสีเขียวเป็น	

steroid	ชื่อ	fluocinonide	

ไม่ได้ผลิตในไทย	มีสัญลักษณ์	CAM

-	มีครีมฉลากภาษาเวียตนาม	

สีฟ้า	ไม่ทราบสารสำาคัญ

ชุดเครื่องสำาอาง	3	ชนิด	

รวมในถุงเดียว

-พบในร้านชำา	 ในตำาบลไพรพัฒนา	

และห้วยตามอญ

-ผลิตภัณฑ์	3	ชิ้น	หนึ่งในนั้นระบุชื่อ	

clobetasol	 propionate	 ผสมกับ	

Gentamicin

ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

ยาครีม	Ketoconazole -	พบในร้านชำา	หลายตำาบล

-	 ไม่มีฉลากภาษาไทย	 มีภาษาจีน	

และมีภาษาอังกฤษ	 ระบุว่าเป็น	

compound	ketoconazole

ยาครีม	Ketoconazole	ผสมกับ	

Clobetasol	propionate

-	พบในร้านชำา	หลายตำาบล	ระบุว่า

นำามาใช้เป็นเครื่องสำาอาง	

เป็นครีมรองพื้น

-	 ไม่มีฉลากภาษาไทย	 มีภาษาจีน	

และมีภาษาอังกฤษ	ระบุว่าเป็น	

ketoconazole	 ผสมกับ	 clobetasol	

propionate

ยาชุด	หมอบุญ	วิเศษสิทธิ -ยาชุดสารพัดโรค	 ระบุท่ีมาจาก

จังหวัดเชียงราย

-พบในร้านชำาในพื้นที่หลายตำาบล

ยาชุด	แก้ผิดสำาแดง -ยาชุดแก้ผิดสำาแดง		พบในร้านชำา	

ตำาบลตะเคียนราม

-ระบุว่าซื้อมาจากร้านขายยา	ขย.1	

จากอำาเภอขุขันธ์

ยาชุด	แก้ผิดสำาแดง -ยาชุดแก้ผิดสำาแดง	 พบในร้านชำา	

ตำาบลห้วยตึ๊กชู

-ระบุว่าซื้อมาจากร้านขายยา	ขย.1	

จากอำาเภอขุขันธ์

ยาชุด	กระจายเส้น -ยาชุดกระจายเส้น	 พบในร้านชำา	

ตำาบลห้วยตึ๊กชู

-ระบุว่าซื้อมาจากร้านขายยา	ขย.1	

จากอำาเภอขุขันธ์
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สถานการณ์ยาชายแดนพื้นที่ภูสิงห์				                 

	 ทีมงานภูสิงห์ได้ดำาเนินการเก็บข้อมูลและสำารวจแหล่งกระจายยา	จำานวน	98	 ร้านชำา	พบว่ามีเส้นทาง			

การกระจายยาค่อนข้างหลากหลาย	 บางร้านที่สำารวจรับยามาจากหลายเส้นทาง	 เช่น	 ทั้งจากร้านขายของส่ง										

ต่างอำาเภอและร้านยา(ขย.1)	โดย	3	ลำาดับแรก	คือ	ร้านขายของส่งต่างอำาเภอ	41	แห่ง	ร้านขายของส่งในอำาเภอ	

34	 แห่ง	 และร้านขายยา(ขย.1)	 16	 แห่ง	 แสดงให้เห็นว่าต้นทางที่ทำาให้เกิดการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน	 คือ											

ร้านขายของส่งและร้านยา(ขย.1)	 โดยประเภทยาที่พบมากเป็นลำาดับแรก	 คือ	 ยาอันตราย	 ยาสามัญประจำาบ้าน	

และยาแผนโบราณตามลำาดับ

	 นอกจากนีย้งัพบยาจากต่างประเทศจำาหนา่ยอยา่งแพรห่ลายในพืน้ทีภ่สูงิห	์โดยเปน็ยาทีไ่มม่ทีะเบยีนและ

ไมแ่สดงฉลากภาษาไทยจำานวนมาก	ยาจากตา่งประเทศทีพ่บมากทีส่ดุ	คอื	ยาจากประเทศจนี	รองลงมาคอืยาจาก

ประเทศกัมพูชาและยาจากประเทศเวียดนาม	 ตามลำาดับ	 สำาหรับรายการยาจากต่างประเทศที่พบมากที่สุด	 คือ											

ยาเม็ดสเตียรอยด์และสเตียรอยด์แบบครีมที่นำามาใช้เป็นชุดเครื่องสำาอางที่อ้างสรรพคุณว่าทำาให้ผิวขาว

การจัดการปัญหา	

	 พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง	 เก่ียวพันกับผลประโยชน์และเกี่ยวพันกับหลายๆ																			

หน่วยงานทัง้ในและนอกประเทศ	จงึทำาใหม้ชีอ่งวา่งในการประสานความรว่มมอืในการแกไ้ขปญัหาใหส้ำาเรจ็	สำาหรบั

พื้นที่ชายแดนภูสิงห์นั้นยังประสบปัญหาในการหาหน่วยงานหลักที่ควรจะรับผิดชอบจัดการปัญหา	 เน่ืองจาก														

ด่านอาหารและยาบริเวณพื้นที่ภูสิงห์นี้ยังไม่มี	 ซึ่งอาจต้องใช้คณะกรรมการในระดับจังหวัด	 ทำางานเป็น																											

เจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขใน

ประเทศกัมพูชา

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่เหมาะสมซึ่งพบในอำาเภอภูสิงห์

ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

ชุดเครื่องสำาอาง		3	ชนิด	

รวมในถุงเดียว

-	พบในร้านชำา	ในตำาบลไพรพัฒนา	

บอกว่าซื้อมาจากช่องจอม	

มีผลิตภัณฑ์	3	ชิ้น

-	มียาครีมในกล่องสีเขียวเป็น	

steroid	ชื่อ	fluocinonide	

ไม่ได้ผลิตในไทย	มีสัญลักษณ์	CAM

-	มีครีมฉลากภาษาเวียตนาม	

สีฟ้า	ไม่ทราบสารสำาคัญ

ชุดเครื่องสำาอาง	3	ชนิด	

รวมในถุงเดียว

-พบในร้านชำา	 ในตำาบลไพรพัฒนา	

และห้วยตามอญ

-ผลิตภัณฑ์	3	ชิ้น	หนึ่งในนั้นระบุชื่อ	

clobetasol	 propionate	 ผสมกับ	

Gentamicin

ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

ยาครีม	Ketoconazole -	พบในร้านชำา	หลายตำาบล

-	 ไม่มีฉลากภาษาไทย	 มีภาษาจีน	

และมีภาษาอังกฤษ	 ระบุว่าเป็น	

compound	ketoconazole

ยาครีม	Ketoconazole	ผสมกับ	

Clobetasol	propionate

-	พบในร้านชำา	หลายตำาบล	ระบุว่า

นำามาใช้เป็นเครื่องสำาอาง	

เป็นครีมรองพื้น

-	 ไม่มีฉลากภาษาไทย	 มีภาษาจีน	

และมีภาษาอังกฤษ	ระบุว่าเป็น	

ketoconazole	 ผสมกับ	 clobetasol	

propionate

ยาชุด	หมอบุญ	วิเศษสิทธิ -ยาชุดสารพัดโรค	 ระบุท่ีมาจาก

จังหวัดเชียงราย

-พบในร้านชำาในพื้นที่หลายตำาบล

ยาชุด	แก้ผิดสำาแดง -ยาชุดแก้ผิดสำาแดง		พบในร้านชำา	

ตำาบลตะเคียนราม

-ระบุว่าซื้อมาจากร้านขายยา	ขย.1	

จากอำาเภอขุขันธ์

ยาชุด	แก้ผิดสำาแดง -ยาชุดแก้ผิดสำาแดง	 พบในร้านชำา	

ตำาบลห้วยตึ๊กชู

-ระบุว่าซื้อมาจากร้านขายยา	ขย.1	

จากอำาเภอขุขันธ์

ยาชุด	กระจายเส้น -ยาชุดกระจายเส้น	 พบในร้านชำา	

ตำาบลห้วยตึ๊กชู

-ระบุว่าซื้อมาจากร้านขายยา	ขย.1	

จากอำาเภอขุขันธ์
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	 ปญัหายาไมเ่หมาะสมในประเทศไทยเปน็ปญัหาสะสมมาอยา่งยาวนานและมหีลากหลายมติทิีซ่อ้นทบักนั

อยู่	แหล่งต้นทางในการนำาเข้าและส่งออกยาและเภสัชเคมีภัณฑ์ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีสัญญานเตือนส่งจากพื้นที่

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย

	 เครอืขา่ยตดิตามปญัหายาชายแดนและผลติภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน(คยช.)พบวา่	บรเิวณพืน้ทีช่ายแดนตดิ

ประเทศเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่พบยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยจำาหน่ายเป็นจำานวนมากรายการ	 และบาง

รายการมปีรมิาณเปน็จำานวนมาก	อกีท้ังบางพ้ืนท่ีพบการสง่ออกยารายใหญ่ๆ 	เพียงดา่นชายแดนแหง่เดยีวพบการ

ส่งออกยาชนิดเดียวจำานวนหลายร้อยล้านเม็ด		ทั้งนี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจดังนี้	

การนำาเข้ายาและเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสเตียรอยด์	

	 ในปัจจุบัน	 ยังไม่ปรากฏข้อมูลว่าประเทศไทยสามารถผลิตสารเคมีหรือเภสัชเคมีภัณฑ์สำาหรับใช้ในการ

ผลิตสเตียรอยด์ได้	 โดยยังคงต้องมีการนำาเข้าจากต่างประเทศอยู่	 โดยการนำาเข้านั้นมีทั้งการนำาเข้าในรูปแบบ

เภสัชเคมีภัณฑ์หรือวัตถุดิบ(ผงยา)เพื่อนำาไปใช้ในการผลิตและการนำาเข้าในรูปแบบยาสำาเร็จรูป

	 ขัน้ตอนการนำาเขา้น้ันจะตอ้งผา่นดา่นศลุกากร	ซ่ึงมดีา่นอาหารและยา(ดา่นนำาเขา้)ท่ีอนุญาตใหน้ำาเขา้ยา

และเภสัชเคมีภัณฑ์ได้ดังต่อไปนี้	 ด่านศุลกากร	 กองวิเคราะห์สินค้า,	 ด่านศุลกากรท่าเรือกรุงเทพมหานคร,																				

ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง,	 ด่านศุลกากรท่าเรือเอกชน	 ปท.10,	 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,																	

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงราย,	 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่,	 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต,	

ดา่นศลุกากรทา่อากาศยานหาดใหญ,่	ดา่นศลุกากรพระสมทุรเจดยี	์จ.สมทุรปราการ,	ดา่นศลุกากรสมทุรปราการ	

จ.สมุทรปราการ,	 ด่านศุลกากรไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร,	 ด่านศุลกากรอาคาร	 ๒	 ท่าอากาศยานกรุงเทพ,																	

ด่านศุลกากรคลังสินค้าท่าอากาศยานกรุงเทพและด่านศุลกากรการรถไฟลาดกระบัง	

25

ไฮไลท์
ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข                                                                                                          

สำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำ ภู
เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน

สถานการณ์การส่งออก/นำาเข้ายา
บริเวณชายแดนประเทศไทย: กรณีสเตียรอยด์

ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

ยาฉลากภาษาจีน -พบในร้านชำา	ตำาบลไพรพัฒนา

-ร ะบุ ว่ า ซื้ อ ม าจากช่ อ งส ะ งำ า	

ประเทศกมัพชูา	บอกวา่เปน็ยาบำารงุ

กำาลังทางเพศ

ยาฉลากภาษาเวียดนาม -พบในร้านขายเค ร่ืองสำ าอาง													

ตลาดนัดห้วยต๊ึกชู	 บอกว่าเอาไว้

ลอกสิวเสี้ยน	เป็นภาษาเวียดนาม



24

	 ปญัหายาไมเ่หมาะสมในประเทศไทยเปน็ปญัหาสะสมมาอยา่งยาวนานและมหีลากหลายมติทิีซ่อ้นทบักนั

อยู่	แหล่งต้นทางในการนำาเข้าและส่งออกยาและเภสัชเคมีภัณฑ์ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีสัญญานเตือนส่งจากพื้นที่

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย

	 เครอืขา่ยตดิตามปญัหายาชายแดนและผลติภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน(คยช.)พบวา่	บรเิวณพืน้ทีช่ายแดนตดิ

ประเทศเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่พบยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยจำาหน่ายเป็นจำานวนมากรายการ	 และบาง

รายการมปีรมิาณเปน็จำานวนมาก	อกีท้ังบางพ้ืนท่ีพบการสง่ออกยารายใหญ่ๆ 	เพียงดา่นชายแดนแหง่เดยีวพบการ

ส่งออกยาชนิดเดียวจำานวนหลายร้อยล้านเม็ด		ทั้งนี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจดังนี้	

การนำาเข้ายาและเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสเตียรอยด์	

	 ในปัจจุบัน	 ยังไม่ปรากฏข้อมูลว่าประเทศไทยสามารถผลิตสารเคมีหรือเภสัชเคมีภัณฑ์สำาหรับใช้ในการ

ผลิตสเตียรอยด์ได้	 โดยยังคงต้องมีการนำาเข้าจากต่างประเทศอยู่	 โดยการนำาเข้านั้นมีทั้งการนำาเข้าในรูปแบบ

เภสัชเคมีภัณฑ์หรือวัตถุดิบ(ผงยา)เพื่อนำาไปใช้ในการผลิตและการนำาเข้าในรูปแบบยาสำาเร็จรูป

	 ขัน้ตอนการนำาเขา้น้ันจะตอ้งผา่นดา่นศลุกากร	ซ่ึงมดีา่นอาหารและยา(ดา่นนำาเขา้)ท่ีอนุญาตใหน้ำาเขา้ยา

และเภสัชเคมีภัณฑ์ได้ดังต่อไปนี้	 ด่านศุลกากร	 กองวิเคราะห์สินค้า,	 ด่านศุลกากรท่าเรือกรุงเทพมหานคร,																				

ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง,	 ด่านศุลกากรท่าเรือเอกชน	 ปท.10,	 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,																	

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงราย,	 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่,	 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต,	

ดา่นศลุกากรทา่อากาศยานหาดใหญ,่	ดา่นศลุกากรพระสมทุรเจดยี	์จ.สมทุรปราการ,	ดา่นศลุกากรสมทุรปราการ	

จ.สมุทรปราการ,	 ด่านศุลกากรไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร,	 ด่านศุลกากรอาคาร	 ๒	 ท่าอากาศยานกรุงเทพ,																	

ด่านศุลกากรคลังสินค้าท่าอากาศยานกรุงเทพและด่านศุลกากรการรถไฟลาดกระบัง	
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ไฮไลท์
ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข                                                                                                          

สำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำ ภู
เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน

สถานการณ์การส่งออก/นำาเข้ายา
บริเวณชายแดนประเทศไทย: กรณีสเตียรอยด์

ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

ยาฉลากภาษาจีน -พบในร้านชำา	ตำาบลไพรพัฒนา

-ร ะบุ ว่ า ซื้ อ ม าจากช่ อ งส ะ งำ า	

ประเทศกมัพชูา	บอกวา่เปน็ยาบำารงุ

กำาลังทางเพศ

ยาฉลากภาษาเวียดนาม -พบในร้านขายเค ร่ืองสำ าอาง													

ตลาดนัดห้วยต๊ึกชู	 บอกว่าเอาไว้

ลอกสิวเสี้ยน	เป็นภาษาเวียดนาม
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	 ตามกฎกระทรวงที่กำาหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตนำาหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร															

ปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำาเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์	

พ.ศ.	 25471	 และประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือ

เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำาเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ท่ีการนำาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเป็นไป														

ตามกฎกระทรวงและแบบบญัชทีีก่ำาหนด	พ.ศ.25472		ได้กำาหนดใหส้ามารถนำาเขา้สเตยีรอยด	์Dexamethasone	และ	

Prednisolone	ได้เฉพาะทางด่านที่ได้รับอนุญาต3	เท่านั้น	และต้องจัดส่งรายงานบัญชีให้สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาทุกช่วงเวลาสี่เดือนคือ	 ช่วงที่	 1	 เดือนมกราคมถึงเมษายน	 ช่วงท่ี	 2	 เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม														

ช่วงที่	3	เดือนกันยายนถึงธันวาคม4	โดยให้ส่งภายในกำาหนดสามสิบวันหลังจากครบกำาหนดแต่ละช่วงเวลา

	 เมื่อเภสัชเคมีภัณฑ์หรือยาสำาเร็จรูปมาถึงด่านศุลกากร	 ผู้รับอนุญาตจะต้องดำาเนินการขออนุญาต																		

นำาเขา้ยาแผนปัจจุบัน	โดยกฎกระทรวงทีก่ำาหนดหนา้ทีข่องผูร้บัอนุญาตเกีย่วกบัเภสชัเคมภีณัฑท์ีเ่ปน็สารออกฤทธิ์

หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำาเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์พ.ศ.25555	 	 ได้กำาหนดให้การยื่นขอนำาเข้ายาและ

เภสชัเคมภีณัฑน้ั์น	จะต้องดำาเนนิการขอกำาหนดรหัสประจำาตวั	และรหสัผา่นสำาหรบัผูร้บัอนญุาต	(Activation	Code)	

ผ่านระบบ	 Logistics	 ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ที่เป็นการเข้าระบบ	 E-submission	 ซึ่ง																										

หลังจากนั้น	ผู้ขอนำาเข้าจะได้เลขรหัส	15	หลักเพื่อจดแจ้งรายการเภสัชเคมีภัณฑ์	 [โดยต้องแนบเอกสารรายงาน	

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ	 (Certification	 of	 Analysis)	 ซึ่งระบุข้อกำาหนดมาตรฐาน	 (Specifications),																				

สำาเนาใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ในต่างประเทศที่ขอนำาเข้า,	หนังสือรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน

การผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์	 (Good	 Manufacturing	 Practice)	 ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกหรือเทียบเท่า]															

หลังจากนั้น	 จึงจะสามารถจดแจ้งรายการยาหรือเภสัชเคมีภัณฑ์ที่นำาเข้าได้	 และเมื่อดำาเนินการเสร็จส้ิน																							

ครบถ้วนแล้ว	ทางด่านอาหารและยาจึงจะปล่อยของออกจากด่านได้

	 1 กฎกระทรวงกำาหนดหนา้ทีข่องผูร้บัอนุญาตนำาหรอืสัง่ยาแผนปจัจบุนัเขา้มาในราชอาณาจกัรปฏบิตัเิกีย่วกบัเภสชัเคมภีณัฑท์ีเ่ปน็

สารออกฤทธิห์รอืเภสชัเคมภีณัฑก์ึง่สำาเรจ็รปูทีม่สีว่นผสมของสารออกฤทธิพ์.ศ.2547.[online]	แหลง่ทีม่า	:	http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/

files/law001_15.zip	.	ค้นเมื่อ	13	ธันวาคม	พ.ศ.	255๙.
	 2 ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำาเร็จรูปที่มีส่วน

ผสมของสารออกฤทธ์ิท่ีการนำาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงและแบบบัญชีท่ีกำาหนด	 พ.ศ.2547.	 .[online]																		

แหล่งที่มา	http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/che_001.zip:.	ค้นเมื่อ	13	ธันวาคม	พ.ศ.	2559
	 3 มติ	4	การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย[online]แหล่งที่มา	:	http://www.samatcha.org/nha/cms/files/menu_con-

tent_files/7/43/123/189/189_20150106021642.pdf.	ค้นเมื่อ	10	ธันวาคม	พ.ศ.	2559.
	 4 ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ,	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์http://tumdee.org/alert/

index.php
	 5 กฎกระทรวงกำาหนดหนา้ทีข่องผูร้บัอนุญาตนำาหรอืสัง่ยาแผนปจัจบุนัเขา้มาในราชอาณาจกัรปฏบิตัเิกีย่วกบัเภสชัเคมภีณัฑท์ีเ่ปน็

สารออกฤทธิห์รอืเภสชัเคมภีณัฑ์กึง่สำาเรจ็รปูทีม่สีว่นผสมของสารออกฤทธิพ์.ศ.2555.[online]	แหลง่ทีม่า:	http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/

files/law_57_2.pdf.	ค้นเมื่อ	13	ธันวาคม	พ.ศ.	2559.

ระบบการกำากับดูแลการนำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำาเร็จรูป

	 ในรายละเอียดของกฎกระทรวงฉบับนี้ได้กำาหนดให้ผู้ที่ต้องการนำาเข้าสำาหรับการขายเภสัชเคมีภัณฑ์													

ต้องแสดงความจำานงว่าจะนำาไปใช้ในกิจการใด	 เช่น	 เพ่ือการผลิตเป็นยาสำาเร็จรูปหรือเพ่ือการศึกษาวิจัย	 (โดย															

ผู้นำาเข้าต้องแสดงหลักฐานแสดงความจำาเป็นต้องใช้จากผู้ซื้อหรือมีหนังสือสั่งซื้อจากทางราชการด้วย)	 และ													

ผู้ขอนำาเข้าต้องจัดทำาบัญชีแสดงปริมาณ	 การผลิต	 การขาย	 การรับคืนและปริมาณคงเหลือในคลังสินค้า																										

โดยส่งรายงานให้สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายในวันที่	 31	 มีนาคมของปีถัดไป	 (ภค.2)	 และ																						

ผูร้บัอนุญาตท่ีผลติ	ขาย	นำาหรอืสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัรตามรายการเภสชัเคมภีณัฑแ์ละเภสชัเคมภีณัฑท่ี์มสีว่น

ประกอบเกลือของสารท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำาหนด	 จะต้องจัดทำารายงานการขาย

เภสัชเคมีภัณฑ์และส่งรายงานให้สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยาประกาศ(ภค.3)

ภาพแสดงผังการทำางานเชื่อมและส่งต่อข้อมูลของ FDA Reporter 

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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	 ตามกฎกระทรวงที่กำาหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตนำาหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร															

ปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำาเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์	

พ.ศ.	 25471	 และประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือ

เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำาเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ท่ีการนำาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเป็นไป														

ตามกฎกระทรวงและแบบบญัชทีีก่ำาหนด	พ.ศ.25472		ไดก้ำาหนดใหส้ามารถนำาเขา้สเตยีรอยด	์Dexamethasone	และ	

Prednisolone	ได้เฉพาะทางด่านที่ได้รับอนุญาต3	เท่านั้น	และต้องจัดส่งรายงานบัญชีให้สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาทุกช่วงเวลาสี่เดือนคือ	 ช่วงที่	 1	 เดือนมกราคมถึงเมษายน	 ช่วงท่ี	 2	 เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม														

ช่วงที่	3	เดือนกันยายนถึงธันวาคม4	โดยให้ส่งภายในกำาหนดสามสิบวันหลังจากครบกำาหนดแต่ละช่วงเวลา

	 เมื่อเภสัชเคมีภัณฑ์หรือยาสำาเร็จรูปมาถึงด่านศุลกากร	 ผู้รับอนุญาตจะต้องดำาเนินการขออนุญาต																		

นำาเขา้ยาแผนปจัจบัุน	โดยกฎกระทรวงทีก่ำาหนดหนา้ทีข่องผูร้บัอนุญาตเกีย่วกบัเภสชัเคมภีณัฑท์ีเ่ปน็สารออกฤทธิ์

หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำาเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์พ.ศ.25555	 	 ได้กำาหนดให้การยื่นขอนำาเข้ายาและ

เภสชัเคมภีณัฑน์ัน้	จะตอ้งดำาเนนิการขอกำาหนดรหสัประจำาตวั	และรหสัผา่นสำาหรบัผูร้บัอนญุาต	(Activation	Code)	

ผ่านระบบ	 Logistics	 ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ที่เป็นการเข้าระบบ	 E-submission	 ซึ่ง																										

หลังจากนั้น	ผู้ขอนำาเข้าจะได้เลขรหัส	15	หลักเพื่อจดแจ้งรายการเภสัชเคมีภัณฑ์	 [โดยต้องแนบเอกสารรายงาน	

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ	 (Certification	 of	 Analysis)	 ซึ่งระบุข้อกำาหนดมาตรฐาน	 (Specifications),																				

สำาเนาใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ในต่างประเทศที่ขอนำาเข้า,	หนังสือรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน

การผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์	 (Good	 Manufacturing	 Practice)	 ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกหรือเทียบเท่า]															

หลังจากนั้น	 จึงจะสามารถจดแจ้งรายการยาหรือเภสัชเคมีภัณฑ์ที่นำาเข้าได้	 และเมื่อดำาเนินการเสร็จส้ิน																							

ครบถ้วนแล้ว	ทางด่านอาหารและยาจึงจะปล่อยของออกจากด่านได้

	 1 กฎกระทรวงกำาหนดหนา้ทีข่องผูร้บัอนุญาตนำาหรอืสัง่ยาแผนปจัจบุนัเขา้มาในราชอาณาจกัรปฏบิตัเิกีย่วกบัเภสชัเคมภีณัฑท์ีเ่ปน็

สารออกฤทธิห์รอืเภสชัเคมภีณัฑก์ึง่สำาเรจ็รปูทีม่สีว่นผสมของสารออกฤทธิพ์.ศ.2547.[online]	แหลง่ทีม่า	:	http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/

files/law001_15.zip	.	ค้นเมื่อ	13	ธันวาคม	พ.ศ.	255๙.
	 2 ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำาเร็จรูปที่มีส่วน

ผสมของสารออกฤทธ์ิที่การนำาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงและแบบบัญชีท่ีกำาหนด	 พ.ศ.2547.	 .[online]																		

แหล่งที่มา	http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/che_001.zip:.	ค้นเมื่อ	13	ธันวาคม	พ.ศ.	2559
	 3 มติ	4	การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย[online]แหล่งที่มา	:	http://www.samatcha.org/nha/cms/files/menu_con-

tent_files/7/43/123/189/189_20150106021642.pdf.	ค้นเมื่อ	10	ธันวาคม	พ.ศ.	2559.
	 4 ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ,	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์http://tumdee.org/alert/

index.php
	 5 กฎกระทรวงกำาหนดหนา้ทีข่องผูร้บัอนุญาตนำาหรอืสัง่ยาแผนปจัจบุนัเขา้มาในราชอาณาจกัรปฏบิตัเิกีย่วกบัเภสชัเคมภีณัฑท์ีเ่ปน็

สารออกฤทธิห์รอืเภสชัเคมภีณัฑ์กึง่สำาเรจ็รปูทีม่สีว่นผสมของสารออกฤทธิพ์.ศ.2555.[online]	แหลง่ทีม่า:	http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/

files/law_57_2.pdf.	ค้นเมื่อ	13	ธันวาคม	พ.ศ.	2559.

ระบบการกำากับดูแลการนำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำาเร็จรูป

	 ในรายละเอียดของกฎกระทรวงฉบับนี้ได้กำาหนดให้ผู้ที่ต้องการนำาเข้าสำาหรับการขายเภสัชเคมีภัณฑ์													

ต้องแสดงความจำานงว่าจะนำาไปใช้ในกิจการใด	 เช่น	 เพ่ือการผลิตเป็นยาสำาเร็จรูปหรือเพ่ือการศึกษาวิจัย	 (โดย															

ผู้นำาเข้าต้องแสดงหลักฐานแสดงความจำาเป็นต้องใช้จากผู้ซื้อหรือมีหนังสือสั่งซื้อจากทางราชการด้วย)	 และ													

ผู้ขอนำาเข้าต้องจัดทำาบัญชีแสดงปริมาณ	 การผลิต	 การขาย	 การรับคืนและปริมาณคงเหลือในคลังสินค้า																										

โดยส่งรายงานให้สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายในวันที่	 31	 มีนาคมของปีถัดไป	 (ภค.2)	 และ																						

ผูร้บัอนุญาตท่ีผลติ	ขาย	นำาหรอืสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัรตามรายการเภสชัเคมภีณัฑแ์ละเภสชัเคมภีณัฑท่ี์มสีว่น

ประกอบเกลือของสารท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำาหนด	 จะต้องจัดทำารายงานการขาย

เภสัชเคมีภัณฑ์และส่งรายงานให้สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยาประกาศ(ภค.3)

ภาพแสดงผังการทำางานเชื่อมและส่งต่อข้อมูลของ FDA Reporter 

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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	 การใช้ระบบการนำาเข้าเป็น	E-submission	ทำาให้เกิดระบบการจัดการและตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่นำาเข้า

เภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำาเร็จรูปที่มีการนำาเข้ามาได้	 ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พัฒนาโปรแกรม

ควบคุมการกระจายยา	FDA	Reporter	ขึน้มาโดยได้ใชแ้นวคดิในการควบคุมกำากบัยาทีม่กีลุม่เสีย่งสงู	(Prednisolone,	

Dexamethasone,	 Tramadol,	 Antihistamine,	 Dextromethorphan,	 Sildenafil)	 ว่าจะมีการนำาไปใช้ในทางที่																													

ไม่เหมาะสมหรือไม่	ตามกฎกระทรวงฯ6		ตามหนังสือที่	สธ	1009.2.6/1982	โดยขอความร่วมมือจากผู้รับอนุญาต

ผลิตและนำาเข้าฯให้รายงานการผลิตและการนำาเข้าผ่านระบบ	 FDA	 Reporter7	 แบบ	 Online	 Realtime																																

โดยกลุ่มผู้ผลิตนำาเข้าฯเภสัชเคมีภัณฑ์ใช้ระบบ	 FDA	 Reporter	 RM	 รายงานผ่านทาง	 www.fdareporterrm.com																

ขณะที่กลุ่มผู้ผลิตนำาเข้ายาสำาเร็จรูปให้ใช้ระบบ	 FDA	 Reporter	 FN	 ผ่านทาง	 www.fdareporterfn.com	 โดยการ																	

ดำาเนินการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะขอความร่วมมือให้ดำาเนินการ	 ซึ่งการทำารายงานตามระบบเอกสาร																									

ผู้ประกอบการยังคงต้องจัดทำาอยู่เหมือนเดิม	 โดยระบบ	 FDA	 Reporter	 RM	 นั้นใช้สำาหรับผู้รับอนุญาตนำาเข้า															

เภสชัเคมภีณัฑแ์ละจำาหนา่ย,	ผูจ้ำาหนา่ยเภสชัเคมภีณัฑแ์ละผูผ้ลติยาสำาเรจ็รูปทีซ่ือ้เภสชัเคมภีณัฑ	์สว่นระบบ	FDA	

Reporter	 FN	 ใช้สำาหรับผู้ผลิต	 นำาเข้าและจำาหน่ายยาสำาเร็จรูปเท่านั้น	 นอกจากนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ยังสามารถ

ตรวจสอบการผลิตและการกระจายยาที่มีความเสี่ยงสูงจากผู้ผลิตมายังพื้นที่รับผิดชอบได้	 โดยผ่านระบบ	 FDA	

Reporter	FN	เช่นกัน

ภาพแสดงผังระบบการเชื่อมและส่งต่อข้อมูลของระบบ FDA Reporter FN และ FDA Reporter RM 

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
	 6อ้างแล้ว(13)
	 7รายงานเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำาเร็จรูปที่มีความเสี่ยงสูงในการนำาไปใช้ในทางท่ีไม่เหมาะสม.[online]	 แหล่งที่มา	 :																	

http://drug.fda.moph.go.th/fda_reporter/files/d1.pdf.	ค้นเมื่อ	8	ธันวาคม	พ.ศ.	2559.
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	 เม่ือพิจารณาระบบการควบคุมกำากับดูแลของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในระดับต้นน้ำ�              

คือผู้ผลิตนำาเข้าท้ังเภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำาเร็จรูป	 ซ่ึงมีท้ังระบบ	 Realtime	 ท่ีสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว											

และเป็นปัจจุบัน	 และระบบเอกสารท่ีผู้รับอนุญาตต้องจัดทำาและรายงานมายังสำานักงานคณะกรรมการอาหาร											

และยาอย่างสม่ำ�เสมอก็น่าจะเพียงพอและสามารถกำากับดูแลป้องกันการรั่วไหลออกนอกระบบได้

	 นิยดา	 เกียรติยิ่งอังศุลี8	 ได้ตั้งข้อสังเกตกับระบบ	 FDA	 Reporter	 และระบบฐานข้อมูลว่า	 สำานักงาน														

คณะกรรมการอาหารและยาให้ความสนใจกับการจัดการปัญหาสเตียรอยด์น้อย	 การขยับปรับเปลี่ยนเป็นไป																		

อย่างล่าช้ากว่าท่ีควรจะเป็น	 โดยมองว่าคนท่ีทำางานในส่วนระบบฐานข้อมูลจาก	 FDA	 Reporter	 นั้นน้อยเกินไป											

จึงทำาให้ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีน่าจะได้จากการสรุปรายงานอย่างสม่ำ�เสมอ	 อีกท้ังตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใด																	

ข้อมูลดังกล่าวจึงไม่เปิดเผยให้เครือข่ายท่ีร่วมทำางานได้รับทราบเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา	 หรือเข้าไปมีส่วนร่วม												

ในการพัฒนาระบบและจัดการปัญหา	 ซึ่งแม้ระบบจะออกแบบมาดี	 ได้รับความร่วมมือในการลงข้อมูล	 แต่หาก												

ขาดการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว	 ก็จะเป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่าเน่ืองจากพ้ืนท่ีและเครือข่ายร่วมทำางาน																				

ไม่สามารถใช้ข้อมูลในการจัดการปัญหาใดๆได้

	 ขณะทีภ่าณโุชต	ิทองยงั9	ไดส้ะทอ้นระบบการควบคมุกำากบัวา่	เหตใุดจงึไมส่ามารถตรวจสอบไดว้า่	วตัถดุบิ

ที่มีการนำาเข้ามาในประเทศกับที่ใช้ในการผลิตและกระจายไปทั่วประเทศไทยน้ันมีความสมดุล	 เหมาะสมและเป็น

เหตุเป็นผลกันหรือไม่	 ซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าระบบการควบคุมกำากับของสำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยานั้นยังหละหลวม	ขาดการนำาข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการแก้ไขปัญหา	

	 ปัญหาระบบข้อมูลในระดับต้นน้ำ�ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา	 จากการศึกษา

ของดวงทิพย์และคณะเมื่อป	ี 2536	 ได้ตั้งข้อสังเกตในส่วนของการผลิตและกระจายยาของผู้ผลิตว่า	 ผู้ผลิตมีการ

รายงานขอ้มลูทีเ่ป็นเทจ็ต ่ำ�กวา่ความเปน็จรงิและไมส่อดคลอ้ง10		แมเ้วลาจะลว่งเลยมามากกว่า	20	ปแีลว้	บทเรยีน

จากการศึกษาครั้งนั้น	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ยังไม่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

การจัดการฐานข้อมูลที่เป็นปัญหาได้

การผลิตและการกระจายสเตียรอยด์

	 ข้อมูลทะเบียนตำารับยาจากระบบ	FDA	single	window11		ได้ระบุว่าตำารับยา	Dexamethasone	ทุกรูปแบบ

ยาที่ขึ้นทะเบียนตำารับไว้นั้นมีทั้งหมด	560	ตำารับ	ข้อมูลระหว่างปี	2522	–	2558	(ข้อมูลล่าสุด	14	เมษายน	2558)	

ถูกเพิกถอนทะเบียนตำารับไป	 2	 ตำารับและยกเลิกทะเบียนตำารับท้ังสิ้น	 343	 ทะเบียนตำารับ	 ส่วนใหญ่ท่ียกเลิกฯ																

เป็นยาเม็ด	 (ประมาณร้อยละ	 60)	 ที่เหลือคือยาน้ำ�และยาฉีด	 (VIGADEXA	 2C	 27/2553(N)	 ของ	 ALCON																																

Laboratories	เป็นยารายการล่าสุดที่ยกเลิกทะเบียนตำารับ)

	 8 นิยดา	เกียรติยิ่งอังศุลี(2557).ผู้จัดการ	กพย.แถลง.	ยาวิพากษ์(ตุลาคม	2557).แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา;	

p2:2557
	 9ภาณุโชติ	 ทองยังและคณ(2555).	 อย่าปล่อยให้สเตียรอยด์ลอยนวล.	 แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา	 :P8-

10(สิงหาคม	2555)
	 10ดวงทิพย์	หงษ์สมุทร(2539)	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวังสถานที่และผลิตภัณฑ์:	กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของ

ยาเม็ดสเตียรอยด์.	นนทบุรี:	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

 11		http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp?id=drug
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	 การใช้ระบบการนำาเข้าเป็น	E-submission	ทำาให้เกิดระบบการจัดการและตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่นำาเข้า

เภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำาเร็จรูปที่มีการนำาเข้ามาได้	 ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พัฒนาโปรแกรม

ควบคมุการกระจายยา	FDA	Reporter	ขึน้มาโดยได้ใชแ้นวคดิในการควบคุมกำากบัยาทีม่กีลุม่เสีย่งสงู	(Prednisolone,	

Dexamethasone,	 Tramadol,	 Antihistamine,	 Dextromethorphan,	 Sildenafil)	 ว่าจะมีการนำาไปใช้ในทางที่																													

ไม่เหมาะสมหรือไม่	ตามกฎกระทรวงฯ6		ตามหนังสือที่	สธ	1009.2.6/1982	โดยขอความร่วมมือจากผู้รับอนุญาต

ผลิตและนำาเข้าฯให้รายงานการผลิตและการนำาเข้าผ่านระบบ	 FDA	 Reporter7	 แบบ	 Online	 Realtime																																

โดยกลุ่มผู้ผลิตนำาเข้าฯเภสัชเคมีภัณฑ์ใช้ระบบ	 FDA	 Reporter	 RM	 รายงานผ่านทาง	 www.fdareporterrm.com																

ขณะที่กลุ่มผู้ผลิตนำาเข้ายาสำาเร็จรูปให้ใช้ระบบ	 FDA	 Reporter	 FN	 ผ่านทาง	 www.fdareporterfn.com	 โดยการ																	

ดำาเนินการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะขอความร่วมมือให้ดำาเนินการ	 ซึ่งการทำารายงานตามระบบเอกสาร																									

ผู้ประกอบการยังคงต้องจัดทำาอยู่เหมือนเดิม	 โดยระบบ	 FDA	 Reporter	 RM	 นั้นใช้สำาหรับผู้รับอนุญาตนำาเข้า															

เภสชัเคมภีณัฑแ์ละจำาหนา่ย,	ผูจ้ำาหนา่ยเภสชัเคมภีณัฑแ์ละผูผ้ลติยาสำาเรจ็รูปทีซ่ือ้เภสชัเคมภีณัฑ	์สว่นระบบ	FDA	

Reporter	 FN	 ใช้สำาหรับผู้ผลิต	 นำาเข้าและจำาหน่ายยาสำาเร็จรูปเท่านั้น	 นอกจากนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ยังสามารถ

ตรวจสอบการผลิตและการกระจายยาที่มีความเสี่ยงสูงจากผู้ผลิตมายังพื้นที่รับผิดชอบได้	 โดยผ่านระบบ	 FDA	

Reporter	FN	เช่นกัน

ภาพแสดงผังระบบการเชื่อมและส่งต่อข้อมูลของระบบ FDA Reporter FN และ FDA Reporter RM 

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
	 6อ้างแล้ว(13)
	 7รายงานเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำาเร็จรูปที่มีความเสี่ยงสูงในการนำาไปใช้ในทางท่ีไม่เหมาะสม.[online]	 แหล่งที่มา	 :																	

http://drug.fda.moph.go.th/fda_reporter/files/d1.pdf.	ค้นเมื่อ	8	ธันวาคม	พ.ศ.	2559.
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	 เม่ือพิจารณาระบบการควบคุมกำากับดูแลของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในระดับต้นน้ำ�              

คือผู้ผลิตนำาเข้าท้ังเภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำาเร็จรูป	 ซ่ึงมีท้ังระบบ	 Realtime	 ท่ีสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว											

และเป็นปัจจุบัน	 และระบบเอกสารท่ีผู้รับอนุญาตต้องจัดทำาและรายงานมายังสำานักงานคณะกรรมการอาหาร											

และยาอย่างสม่ำ�เสมอก็น่าจะเพียงพอและสามารถกำากับดูแลป้องกันการรั่วไหลออกนอกระบบได้

	 นิยดา	 เกียรติยิ่งอังศุลี8	 ได้ตั้งข้อสังเกตกับระบบ	 FDA	 Reporter	 และระบบฐานข้อมูลว่า	 สำานักงาน														

คณะกรรมการอาหารและยาให้ความสนใจกับการจัดการปัญหาสเตียรอยด์น้อย	 การขยับปรับเปลี่ยนเป็นไป																		

อย่างล่าช้ากว่าท่ีควรจะเป็น	 โดยมองว่าคนท่ีทำางานในส่วนระบบฐานข้อมูลจาก	 FDA	 Reporter	 นั้นน้อยเกินไป											

จึงทำาให้ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีน่าจะได้จากการสรุปรายงานอย่างสม่ำ�เสมอ	 อีกท้ังตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใด																	

ข้อมูลดังกล่าวจึงไม่เปิดเผยให้เครือข่ายท่ีร่วมทำางานได้รับทราบเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา	 หรือเข้าไปมีส่วนร่วม												

ในการพัฒนาระบบและจัดการปัญหา	 ซึ่งแม้ระบบจะออกแบบมาดี	 ได้รับความร่วมมือในการลงข้อมูล	 แต่หาก												

ขาดการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว	 ก็จะเป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่าเน่ืองจากพ้ืนท่ีและเครือข่ายร่วมทำางาน																				

ไม่สามารถใช้ข้อมูลในการจัดการปัญหาใดๆได้

	 ขณะทีภ่าณโุชต	ิทองยงั9	ไดส้ะทอ้นระบบการควบคมุกำากบัวา่	เหตใุดจงึไมส่ามารถตรวจสอบไดว้า่	วตัถดุบิ

ที่มีการนำาเข้ามาในประเทศกับที่ใช้ในการผลิตและกระจายไปทั่วประเทศไทยน้ันมีความสมดุล	 เหมาะสมและเป็น

เหตุเป็นผลกันหรือไม่	 ซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าระบบการควบคุมกำากับของสำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยานั้นยังหละหลวม	ขาดการนำาข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการแก้ไขปัญหา	

	 ปัญหาระบบข้อมูลในระดับต้นน้ำ�ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา	 จากการศึกษา

ของดวงทิพย์และคณะเมื่อป	ี 2536	 ได้ตั้งข้อสังเกตในส่วนของการผลิตและกระจายยาของผู้ผลิตว่า	 ผู้ผลิตมีการ

รายงานขอ้มลูทีเ่ป็นเทจ็ต ่ำ�กวา่ความเปน็จรงิและไมส่อดคลอ้ง10		แมเ้วลาจะลว่งเลยมามากกว่า	20	ปแีลว้	บทเรยีน

จากการศึกษาครั้งนั้น	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ยังไม่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

การจัดการฐานข้อมูลที่เป็นปัญหาได้

การผลิตและการกระจายสเตียรอยด์

	 ข้อมูลทะเบียนตำารับยาจากระบบ	FDA	single	window11		ได้ระบุว่าตำารับยา	Dexamethasone	ทุกรูปแบบ

ยาที่ขึ้นทะเบียนตำารับไว้นั้นมีทั้งหมด	560	ตำารับ	ข้อมูลระหว่างปี	2522	–	2558	(ข้อมูลล่าสุด	14	เมษายน	2558)	

ถูกเพิกถอนทะเบียนตำารับไป	 2	 ตำารับและยกเลิกทะเบียนตำารับท้ังสิ้น	 343	 ทะเบียนตำารับ	 ส่วนใหญ่ท่ียกเลิกฯ																

เป็นยาเม็ด	 (ประมาณร้อยละ	 60)	 ที่เหลือคือยาน้ำ�และยาฉีด	 (VIGADEXA	 2C	 27/2553(N)	 ของ	 ALCON																																

Laboratories	เป็นยารายการล่าสุดที่ยกเลิกทะเบียนตำารับ)

	 8 นิยดา	เกียรติยิ่งอังศุลี(2557).ผู้จัดการ	กพย.แถลง.	ยาวิพากษ์(ตุลาคม	2557).แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา;	

p2:2557
	 9ภาณุโชติ	 ทองยังและคณ(2555).	 อย่าปล่อยให้สเตียรอยด์ลอยนวล.	 แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา	 :P8-

10(สิงหาคม	2555)
	 10ดวงทิพย์	หงษ์สมุทร(2539)	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวังสถานที่และผลิตภัณฑ์:	กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของ

ยาเม็ดสเตียรอยด์.	นนทบุรี:	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

 11		http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp?id=drug
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	 ขณะที่มีบริษัทผลิต/นำาเข้า	 Dexamethasone	 เฉพาะรูปแบบเม็ดจำานวน	 36	 แห่งและปรากฏทะเบียน																				

ตำารับยาถึง	128	ตำารับ	จากข้อมูลการยกเลิกทะเบียนตำารับยามีข้อสังเกตว่ายา	Dexamethasone	ในรูปแบบยาเม็ด

มีการยกเลิกทะเบียนเป็นจำานวนน้อยมากในช่วงปี	2550	 เป็นต้นมาเมื่อเทียบกับยาในรูปแบบอื่น	มีความเป็นไปได้

วา่รปูแบบยาเมด็อาจมกีารยกเลกิทะเบยีนเปน็จำานวนมากแลว้กอ่นป	ี2550	อยา่งไรกต็าม	จำานวนทะเบยีนตำารบัยา	

Dexamethasone	ที่มากถึง	128	ทะเบียนในรูปแบบยาเม็ดนั้นมีความจำาเป็นหรือไม่	เนื่องจากข้อมูลการกระจายยา

ปี	 2551	 (มกราคม	 –	 เมษายน)	 พบว่า	 Dexamethasone	 ในประเทศทั้งหมด	 118.1	 ล้านเม็ด	 กระจายไปยัง																					

โรงพยาบาลและคลินิกเพียงร้อยละ	2.6	เท่านั้น	สอดคล้องกับข้อมูลว่า	Dexamethasone	ในโรงพยาบาลเป็นยาที่มี

การสั่งใช้น้อยมากในผู้ป่วย	 เนื่องจากมีผลข้างเคียงสูงจึงทำาให้ไม่ค่อยมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรค	 คาดการณ์ว่า	

Dexamethasone	 ที่ผลิตในประเทศไทยจำานวนมากไหลออกไปอยู่นอกระบบโรงพยาบาลเพื่อนำาไปผลิตยาชุดหรือ

ผสมในยาลูกกลอน/ยาแผนโบราณ12	

	 กรณีของ	 Prednisolone	 นั้น	 ข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่ามีบริษัทท่ีผลิต																	

ยานำาเข้า	 Prednisolone	 ในรูปแบบเม็ดรับประทานจำานวน	 54	 แห่งแต่มีทะเบียนยา	 129	 ตำารับ	 	 ข้อมูลการ																			

กระจายยาปี	2551	(มกราคม	–	เมษายน)	พบว่า	Prednisolone	ในประเทศจากปริมาณ	28.44	ล้านเม็ดกระจาย		

ไปยังโรงพยาบาลและคลินิก	คิดเป็นร้อยละ	46.1	มีปริมาณที่เสี่ยงรั่วไหลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมร้อยละ	53.8

แหล่งกระจายยา เพรดนิโซโลน เดกซาเมทาโซน

ม.ค.-เม.ย.51

ล้านเม็ด	(ร้อยละ)

ต.ค.56-ส.ค.57

ล้านเม็ด	(ร้อยละ)

ม.ค.-เม.ย.51

ล้านเม็ด	(ร้อยละ)

ต.ค.56-ส.ค.57

ล้านเม็ด	(ร้อยละ)

ภายในประเทศ 28.44 110.60 118.1 15.4

-	โรงพยาบาล (15) 43.47	(39.30) (0.8) 1.98	(12.87)

-	คลินิก (31.1) 55.93	(50.57) (1.8) 8.60	(55.87)

-	ร้านขายยา (11.8) 11.20(1012) (3.2) 4.81	(31.26)

-	บริษัท (42) - (94.2) -

ส่งออก 1.16 17.59 22.3 380.73

รวม 29.6 128.19 141.5 396.13

ที่มา : ระบบรายงานที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำาขึ้น : ระบบ FDA reporter 

และ รายงานการขายยาตามแบบ ขย.๘13

 

	 12	 เนาวรัตน์	 ทิพย์อุทัย	 (2556).โครงการศึกษาความคิดเห็นต่อมาตรการการกำาหนดรูปแบบหรือการแสดงสัญลักษณ์ของยา		

steroid	รูปแบบรับประทาน:	แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
	 13	เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพ	2557	ประเด็นการจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย.[online]	แหล่งที่มา	:	

http://www.samatcha.org/nha/cms/files/menu_content_files/7/40/111/129/129_20141112110650.pdf.	ค้นเมื่อ	8	เมษายน	2558.
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	 แม้จะมีการจัดทำารายงานการกระจายยาสเตียรอยด์จากผู้ผลิต(รวมถึงระบบ	 FDA	 Reporter)ไปยัง																

แหล่งกระจายยาต่างๆ	 แต่ก็ไม่มีการนำารายงานเหล่านี้มาวิเคราะห์	 เพื่อตรวจสอบทั้งระบบ	 จึงทำาให้ยังมี																						

การรั่วไหลและถูกนำาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมต่อไป

เส้นทางสเตียรอยด์ใต้ดิน:	ต้นทางสเตียรอยด์มหาศาลนอกระบบการกำากับดูแล 

	 ปัญหาที่สำาคัญซึ่งเป็นจุดคานงัดคือ	 สเตียรอยด์ใต้ดินมาจากไหน	 ดวงทิพย์และคณะได้ให้ข้อสังเกต																			

ในการผลิตสเตียรอยด์ไว้ว่า	 ปริมาณยาเม็ด(Finished	 product)ที่รวบรวมคำานวณเป็นปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้														

เมื่อนำามาเปรียบเทียบกับข้อมูลนำาเข้าวัตถุดิบ(Raw	Product)	จากด่านอาหารและยาแล้วพบปริมาณที่แตกต่างกัน

ค่อนข้างมาก14	 โดยความเห็นว่าปริมาณท่ีแตกต่างกันน้ัน	 ไม่น่าจะอยู่ท่ีการสำารองวัตถุดิบเพราะมีการนำาเข้า																	

ครั้งละจำานวนไม่มาก	ดวงทิพย์และคณะได้สรุปประเด็นนี้ไว้สั้นๆว่าน่าจะมีลักลอบนำาเข้าวัตถุดิบ

	 การลักลอบนำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ในประเทศไทยเกิดขึ้นได้ไม่ยาก	 ทางหนึ่งคือด่านชายแดนทั่วไปที่มัก											

ไม่เข้มงวดในประเด็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงเช่นด่านชั่วคราว	 ด่านวัฒนธรรมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ																			

ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม	 แต่ด่านเหล่านี้																								

มคีวามเสีย่งสงูเมือ่ถูกตรวจคน้และไมส่ามารถนำาเขา้ไดบ่้อยครัง้	อกีทัง้ปรมิาณทีจ่ะลกัลอบนำาเขา้มานัน้ไมส่ามารถ

นำาเข้ามาได้มากนัก	 เพราะจะเป็นที่สังเกตและถูกตรวจค้นได้	 ขณะที่อีกทางหนึ่งคือทางด่านตามระบบปกติโดย																

ผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์	 เมื่อนำาเข้าจะสำาแดงเท็จโดยแจ้งข้อมูลปริมาณขอนำาเข้าต่ำ�กว่าความเป็นจริงและปริมาณ

ท่ีเหลือก็สำาแดงเป็นอย่างอื่นท่ีไม่มีมาตรการตรวจเข้มงวด	 รวมไปถึงการสำาแดงเท็จท้ังหมดโดยลวงว่าเป็น																	

สินค้าอื่นที่ไม่เข้มงวด	 เช่น	 การสำาแดงเท็จว่าเป็นยาสัตว์	 อาหารสัตว์	 	 ทั้งนี้	 เภสัชเคมีภัณฑ์สำาหรับยาที่มี																							

ความเสี่ยงสูงเช่น	 Tramadol	 ก็มีการนำาเข้ามาโดยวิธีการเดียวกัน	 	 นอกจากนี้ยังพบว่าเคมีสำาหรับเครื่องสำาอาง																

ไซบูทรามีน	 ฟอร์มาลีน	 และบอแร็กซ์ที่ปลอมปนในอาหารนั้นจะใช้วิธีแจ้งข้อมูลเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์																																

ในทางอุตสาหกรรม	 ซึ่งจะทำาให้ผ่านด่านได้ไม่ยาก	 โดยทั่วไปวิธีนี้จะเป็นที่นิยมเพราะมีความเสี่ยงน้อยกว่าและ

สามารถนำาเข้าได้ปริมาณมาก	

ผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์/ยาสำาเร็จรูป

	 เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน(คยช.)พบว่า	 กลุ่มผู้ค้า																														

เภสัชเคมีภัณฑ์นั้น	 มี	 2	 กลุ่ม	 คือเป็นพนักงานภายในของโรงงานผลิตกับผู้นำาเข้าอิสระซึ่งไม่จำาเป็นว่าจะต้อง																			

มีโรงงานผลิตยาเป็นของตนเอง	 หน้าท่ีของผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์(นอกระบบ)กล่าวคือจัดหา	 ลักลอบนำาเข้า

เภสัชเคมีภัณฑ์ให้แก่พ่อค้าหรือผู้สนใจ	 รวมไปถึงจัดหาให้แก่โรงงานผลิตยาที่ต้องการด้วย	 ซึ่งตรงกับข้อมูลที่													

ดวงทิพย์และคณะได้ระบุไว้ในการศึกษา15	 นอกจากนี้ผู้ค้าเภสัชเคมีภัณฑ์เหล่าน้ียังเป็นนายหน้าและประสานงาน

จัดหาโรงงานตอกเม็ดยาตามที่ต้องการให้อีกด้วย	บ่อยครั้งที่ผู้ต้องการยาสเตียรอยด์ไม่ต้องวิ่งหาเภสัชเคมีภัณฑ์

เอง	สามารถติดต่อที่ผู้ค้าเภสัชเคมีภัณฑ์ได้เลย	โดยจะสามารถแนะนำาโรงงานที่มีวัตถุดิบแล้วให้ได้เลยอีกด้วย

	 14		ดวงทิพย์	หงษ์สมุทร(2539)	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวังสถานที่และผลิตภัณฑ์:	กรณีศึกษาการแพร่ระบาด

ของยาเม็ดสเตียรอยด์.	นนทบุรี:	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.p:20
	 15	ดวงทิพย์	หงษ์สมุทร(2539)	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวังสถานที่และผลิตภัณฑ์:	กรณีศึกษาการแพร่ระบาด

ของยาเม็ดสเตียรอยด์.	นนทบุรี:	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.p:26
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	 ขณะที่มีบริษัทผลิต/นำาเข้า	 Dexamethasone	 เฉพาะรูปแบบเม็ดจำานวน	 36	 แห่งและปรากฏทะเบียน																				

ตำารับยาถึง	128	ตำารับ	จากข้อมูลการยกเลิกทะเบียนตำารับยามีข้อสังเกตว่ายา	Dexamethasone	ในรูปแบบยาเม็ด

มีการยกเลิกทะเบียนเป็นจำานวนน้อยมากในช่วงปี	2550	 เป็นต้นมาเมื่อเทียบกับยาในรูปแบบอื่น	มีความเป็นไปได้

วา่รปูแบบยาเมด็อาจมกีารยกเลกิทะเบยีนเปน็จำานวนมากแลว้กอ่นป	ี2550	อยา่งไรกต็าม	จำานวนทะเบยีนตำารบัยา	

Dexamethasone	ที่มากถึง	128	ทะเบียนในรูปแบบยาเม็ดนั้นมีความจำาเป็นหรือไม่	เนื่องจากข้อมูลการกระจายยา

ปี	 2551	 (มกราคม	 –	 เมษายน)	 พบว่า	 Dexamethasone	 ในประเทศทั้งหมด	 118.1	 ล้านเม็ด	 กระจายไปยัง																					

โรงพยาบาลและคลินิกเพียงร้อยละ	2.6	เท่านั้น	สอดคล้องกับข้อมูลว่า	Dexamethasone	ในโรงพยาบาลเป็นยาที่มี

การสั่งใช้น้อยมากในผู้ป่วย	 เนื่องจากมีผลข้างเคียงสูงจึงทำาให้ไม่ค่อยมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรค	 คาดการณ์ว่า	

Dexamethasone	 ที่ผลิตในประเทศไทยจำานวนมากไหลออกไปอยู่นอกระบบโรงพยาบาลเพื่อนำาไปผลิตยาชุดหรือ

ผสมในยาลูกกลอน/ยาแผนโบราณ12	

	 กรณีของ	 Prednisolone	 นั้น	 ข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่ามีบริษัทท่ีผลิต																	

ยานำาเข้า	 Prednisolone	 ในรูปแบบเม็ดรับประทานจำานวน	 54	 แห่งแต่มีทะเบียนยา	 129	 ตำารับ	 	 ข้อมูลการ																			

กระจายยาปี	2551	(มกราคม	–	เมษายน)	พบว่า	Prednisolone	ในประเทศจากปริมาณ	28.44	ล้านเม็ดกระจาย		

ไปยังโรงพยาบาลและคลินิก	คิดเป็นร้อยละ	46.1	มีปริมาณที่เสี่ยงรั่วไหลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมร้อยละ	53.8

แหล่งกระจายยา เพรดนิโซโลน เดกซาเมทาโซน

ม.ค.-เม.ย.51

ล้านเม็ด	(ร้อยละ)

ต.ค.56-ส.ค.57

ล้านเม็ด	(ร้อยละ)

ม.ค.-เม.ย.51

ล้านเม็ด	(ร้อยละ)

ต.ค.56-ส.ค.57

ล้านเม็ด	(ร้อยละ)

ภายในประเทศ 28.44 110.60 118.1 15.4

-	โรงพยาบาล (15) 43.47	(39.30) (0.8) 1.98	(12.87)

-	คลินิก (31.1) 55.93	(50.57) (1.8) 8.60	(55.87)

-	ร้านขายยา (11.8) 11.20(1012) (3.2) 4.81	(31.26)

-	บริษัท (42) - (94.2) -

ส่งออก 1.16 17.59 22.3 380.73

รวม 29.6 128.19 141.5 396.13

ที่มา : ระบบรายงานที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำาขึ้น : ระบบ FDA reporter 

และ รายงานการขายยาตามแบบ ขย.๘13

 

	 12	 เนาวรัตน์	 ทิพย์อุทัย	 (2556).โครงการศึกษาความคิดเห็นต่อมาตรการการกำาหนดรูปแบบหรือการแสดงสัญลักษณ์ของยา		

steroid	รูปแบบรับประทาน:	แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
	 13	เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพ	2557	ประเด็นการจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย.[online]	แหล่งที่มา	:	

http://www.samatcha.org/nha/cms/files/menu_content_files/7/40/111/129/129_20141112110650.pdf.	ค้นเมื่อ	8	เมษายน	2558.
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	 แม้จะมีการจัดทำารายงานการกระจายยาสเตียรอยด์จากผู้ผลิต(รวมถึงระบบ	 FDA	 Reporter)ไปยัง																

แหล่งกระจายยาต่างๆ	 แต่ก็ไม่มีการนำารายงานเหล่านี้มาวิเคราะห์	 เพื่อตรวจสอบทั้งระบบ	 จึงทำาให้ยังมี																						

การรั่วไหลและถูกนำาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมต่อไป

เส้นทางสเตียรอยด์ใต้ดิน:	ต้นทางสเตียรอยด์มหาศาลนอกระบบการกำากับดูแล 

	 ปัญหาที่สำาคัญซึ่งเป็นจุดคานงัดคือ	 สเตียรอยด์ใต้ดินมาจากไหน	 ดวงทิพย์และคณะได้ให้ข้อสังเกต																			

ในการผลิตสเตียรอยด์ไว้ว่า	 ปริมาณยาเม็ด(Finished	 product)ที่รวบรวมคำานวณเป็นปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้														

เมื่อนำามาเปรียบเทียบกับข้อมูลนำาเข้าวัตถุดิบ(Raw	Product)	จากด่านอาหารและยาแล้วพบปริมาณที่แตกต่างกัน

ค่อนข้างมาก14	 โดยความเห็นว่าปริมาณท่ีแตกต่างกันน้ัน	 ไม่น่าจะอยู่ท่ีการสำารองวัตถุดิบเพราะมีการนำาเข้า																	

ครั้งละจำานวนไม่มาก	ดวงทิพย์และคณะได้สรุปประเด็นนี้ไว้สั้นๆว่าน่าจะมีลักลอบนำาเข้าวัตถุดิบ

	 การลักลอบนำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ในประเทศไทยเกิดขึ้นได้ไม่ยาก	 ทางหนึ่งคือด่านชายแดนทั่วไปที่มัก											

ไม่เข้มงวดในประเด็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงเช่นด่านชั่วคราว	 ด่านวัฒนธรรมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ																			

ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม	 แต่ด่านเหล่านี้																								

มคีวามเสีย่งสงูเมือ่ถูกตรวจคน้และไมส่ามารถนำาเขา้ไดบ่้อยครัง้	อกีทัง้ปรมิาณทีจ่ะลกัลอบนำาเขา้มานัน้ไมส่ามารถ

นำาเข้ามาได้มากนัก	 เพราะจะเป็นที่สังเกตและถูกตรวจค้นได้	 ขณะที่อีกทางหนึ่งคือทางด่านตามระบบปกติโดย																

ผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์	 เมื่อนำาเข้าจะสำาแดงเท็จโดยแจ้งข้อมูลปริมาณขอนำาเข้าต่ำ�กว่าความเป็นจริงและปริมาณ

ท่ีเหลือก็สำาแดงเป็นอย่างอื่นท่ีไม่มีมาตรการตรวจเข้มงวด	 รวมไปถึงการสำาแดงเท็จท้ังหมดโดยลวงว่าเป็น																	

สินค้าอื่นที่ไม่เข้มงวด	 เช่น	 การสำาแดงเท็จว่าเป็นยาสัตว์	 อาหารสัตว์	 	 ทั้งนี้	 เภสัชเคมีภัณฑ์สำาหรับยาที่มี																							

ความเสี่ยงสูงเช่น	 Tramadol	 ก็มีการนำาเข้ามาโดยวิธีการเดียวกัน	 	 นอกจากนี้ยังพบว่าเคมีสำาหรับเครื่องสำาอาง																

ไซบูทรามีน	 ฟอร์มาลีน	 และบอแร็กซ์ที่ปลอมปนในอาหารนั้นจะใช้วิธีแจ้งข้อมูลเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์																																

ในทางอุตสาหกรรม	 ซึ่งจะทำาให้ผ่านด่านได้ไม่ยาก	 โดยทั่วไปวิธีนี้จะเป็นที่นิยมเพราะมีความเสี่ยงน้อยกว่าและ

สามารถนำาเข้าได้ปริมาณมาก	

ผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์/ยาสำาเร็จรูป

	 เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน(คยช.)พบว่า	 กลุ่มผู้ค้า																														

เภสัชเคมีภัณฑ์นั้น	 มี	 2	 กลุ่ม	 คือเป็นพนักงานภายในของโรงงานผลิตกับผู้นำาเข้าอิสระซึ่งไม่จำาเป็นว่าจะต้อง																			

มีโรงงานผลิตยาเป็นของตนเอง	 หน้าท่ีของผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์(นอกระบบ)กล่าวคือจัดหา	 ลักลอบนำาเข้า

เภสัชเคมีภัณฑ์ให้แก่พ่อค้าหรือผู้สนใจ	 รวมไปถึงจัดหาให้แก่โรงงานผลิตยาที่ต้องการด้วย	 ซึ่งตรงกับข้อมูลที่													

ดวงทิพย์และคณะได้ระบุไว้ในการศึกษา15	 นอกจากนี้ผู้ค้าเภสัชเคมีภัณฑ์เหล่าน้ียังเป็นนายหน้าและประสานงาน

จัดหาโรงงานตอกเม็ดยาตามที่ต้องการให้อีกด้วย	บ่อยครั้งที่ผู้ต้องการยาสเตียรอยด์ไม่ต้องวิ่งหาเภสัชเคมีภัณฑ์

เอง	สามารถติดต่อที่ผู้ค้าเภสัชเคมีภัณฑ์ได้เลย	โดยจะสามารถแนะนำาโรงงานที่มีวัตถุดิบแล้วให้ได้เลยอีกด้วย

	 14		ดวงทิพย์	หงษ์สมุทร(2539)	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวังสถานที่และผลิตภัณฑ์:	กรณีศึกษาการแพร่ระบาด

ของยาเม็ดสเตียรอยด์.	นนทบุรี:	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.p:20
	 15	ดวงทิพย์	หงษ์สมุทร(2539)	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวังสถานที่และผลิตภัณฑ์:	กรณีศึกษาการแพร่ระบาด

ของยาเม็ดสเตียรอยด์.	นนทบุรี:	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.p:26
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	 ปัจจุบันเภสัชเคมีภัณฑ์ที่มีการลักลอบนำาเข้าจะมีราคาอยู่ที่	 60,000	 –75,000	 บาทต่อกิโลกรัม																								

โดยผงยา	Dexamethasone	จำานวน	1	กิโลกรัมนั้นสามารถนำามาผลิตยาเม็ด	Dexamethasone	0.5	mg	ได้จำานวน

ประมาณ	2,000,000	เม็ด	ซึ่งราคาขายหน้าโรงงานอยู่ที่	140	–	150	บาทต่อกระปุก(1,000	เม็ด)	และทางร้านยา

จะเอาไปขายตอ่ในราคา	250	–	350	บาทตอ่กระปกุ(สำาหรบักรณสีเตยีรอยดใ์ตด้นิ)	ดงันัน้	สเตยีรอยดผ์งทีล่กัลอบ

นำาเข้ามาจำานวน	1	กิโลกรัมนั้นสามารถสร้างกำาไรได้ไม่น้อยกว่า	200,000	บาท

การผลิตและการกระจายสเตียรอยด์นอกระบบการกำากับดูแล

	 ผู้ที่ต้องการสเตียรอยด์ใต้ดินสามารถหาโรงงานที่จะตอกเม็ดยาสเตียรอยด์ให้ได้ไม่ยากหากเข้า																								

ถูกช่องทาง	 โดยพบว่าผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์คือตัวกลางที่สำาคัญของระบบระหว่าง	 Demand	 กับ	 Supply																					

ของระบบ	เพราะโดยทัว่ไปไมใ่ชท่กุคนทีจ่ะผลติยาขายไดแ้ละในขณะเดยีวกนัโรงงานกไ็มส่ามารถขายยาใหใ้ครกไ็ด้

เหมือนสินค้าทั่วไป	 การมีตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างความต้องการทั้ง	 2	 ฝั่งคือจุดเปลี่ยนและเป็นตัวละครที่มี															

บทบาทสำาคัญอย่างมากของกระบวนการสเตียรอยด์ใต้ดิน

	 บทบาทของผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์นอกเหนือจากการจัดหาวัตถุดิบให้แก่ผู้ที่ต้องการแล้ว	 ยังมีอีก															

บทบาทหนึง่คอืเป็นนายหนา้คอยหาลกูคา้ปอ้นโรงงานหรอืจดัหาผูผ้ลติตอกเมด็ยาใหแ้กผู่ท้ีต่อ้งการยาสเตยีรอยด	์

โดยโรงงานจะมหีน้าทีเ่พยีงตอกเม็ดยาตามความต้องการใหเ้ทา่นัน้	สว่นบรรจภุณัฑ์นัน้เปน็หน้าท่ีของลกูคา้จะตอ้ง

ไปจัดหามาเอง	 เมื่อผลิตแล้วโรงงานจะบรรจุลงในถุงปิดสนิทให้เท่านั้น	 แต่ท้ังน้ีก็สามารถสั่งให้โรงงานจัดหา																				

บรรจุภัณฑ์ได้โดยคิดราคาเพิ่มขึ้นไปอีก	 ซึ่งสามารถสั่งฉลากได้ว่าจะให้เหมือนกับยาของบริษัทหรือโรงงานใด														

เช่นเดียวกับวัตถุดิบซึ่งมีทั้งที่จัดหามาเองหรือโรงงานจัดหามาให้	 ซึ่งก็จะมีราคาที่สูงกว่าที่นำามาให้โรงงานตอก		

เป็นเม็ดให้เอง	โดยคิดราคา	140-150	บาทต่อ	1	กระปุก	(1,000	เม็ด)	

	 จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์จะมีบทบาทสูงมากในการเชื่อมประสานและ																		

จัดหาลูกค้า	 นอกจากผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์อิสระจะมีบทบาทในการจัดหาวัตถุดิบ	 ประสานงานให้เกิด																														

สเตยีรอยดใ์ตด้นิแลว้	เซลยา(salesman	ทีท่ำาหนา้ทีข่ายยา)อสิระและเซลของบรษัิทยากลุม่เสีย่งบางคนกม็พีฤตกิรรม

เป็นผู้จัดหาและกระจายยาจากโรงงานผลิตไปสู่ร้านขายยาและสถานพยาบาลบางกลุ่มอีกด้วย

	 การกระจายยาจากแหลง่ผลติไปยงัแหลง่กระจายยาในพืน้ทีต่า่งๆ	มกัจะมเีซลยาเฉพาะคนหรอืทีรู่จ้กักัน

เฉพาะนำายามาส่งให้ที่ร้านยาหรือสถานพยาบาลและเก็บยาไว้ในที่เฉพาะ	และในบางครั้งก็หลีกเลี่ยงการตรวจพบ

โดยการบรรจุลงในกระปุกยาชนิดอื่นแทน	ซึ่งการกระจายยาสเตียรอยด์ใต้ดินน้ีอาศัยเซลยาเป็นคนประสานงาน	

จัดส่งและเก็บเงิน	โดยเซลยาอาจจะเป็นทั้งนายหน้าระหว่างบริษัทใต้ดินที่ลักลอบผลิต	หรือเป็นเจ้าของยาเองแล้ว

นำามาปล่อยที่ร้านขายยาที่ต้องการ	 ซึ่งเซลยานี้เองอาจจะเป็นผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์หรือรู้เห็นกับโรงงาน																					

ผลิตยาด้วย	 ถึงขณะน้ี	 ยังไม่มีมาตรการใดๆท่ีจะจัดการกับขบวนการผลิตและกระจายสเตียรอยด์อย่าง																											

ไม่เหมาะสม	ประชาชนจึงยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อไป
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เสียงสะท้อนจากพื้นที่
เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดน

และผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน(คชย.)

ร่วมมือกัน. . . .ดีกว่าล้อมรั้ว
บ้านใครบ้านมัน

	 ยาชายแดน	หาใชเ่รือ่งของคนชายขอบพืน้ทีช่ายแดนแตเ่พยีงอยา่งเดยีว	ยาทีเ่ปน็ปญัหาเหลา่นีถ้กูลกัลอบ

ขนข้ามแดนมา	และกำาลังคืบคลานเข้ามาถึงชุมชน	กลางหมู่บ้านในเขตเมือง	 เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดน

และผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน(คชย.)	 ได้ดำาเนินการติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง		

พบว่า	ปัญหาค่อยๆสะสมและเพิ่มความรุนแรงขึ้น

 อุบัติการณ์ตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นจริงคือ ชาวอ.เวียงแก่น จ.เชียงรายจำานวนมากกินยา Dexamethasone + 

Piroxicam ท่ีไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย มีฉลากยาเป็นภาษาจีน นำาเข้ามาจากตลาดเวียงจันทน์ สปป.ลาว              

โดยการใชย้า 2 ชนดิน้ีรวมกัน ไดร้บัความนิยมมากเพราะกินแลว้มอีาการหายปวดเมือ่ยทำางานตอ่ได ้ กินแลว้ทำาให้

กินข้าวอร่อย ผู้ป่วยเชื่อคำาโฆษณาจากเพื่อนๆและคนขายว่ายา  Piroxicam เป็นยาแก้ของยา Dexamethasone           

กินแล้วหน้าไม่บวมเหมือนกิน Dexamethasone อย่างเดียว

	 พบว่ายาชนิดน้ีไม่ได้พบแต่ในพ้ืนท่ีเวียงแก่นเท่าน้ัน!!	 ยังพบได้อีกหลายพ้ืนท่ีของภาคเหนือน้ี	 เช่น	

อ.เชียงของ	 จ.เชียงราย	 และในจ.น่าน	 และมีข้อมูลว่ายาบางส่วนท่ีถูกจับได้จำานวนมากท่ีเชียงรายกำาลังจะ															

กระจายไปยัง	 จ.เชียงใหม่	 	 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 พบในพื้นที่อ.เชียงคาน	 จ.เลย,	 ในจ.มุกดาหาร,																			

จ.อุบลราชธานีและจ.หนองคาย	 โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหนองคายน้ันสามารถสกัดจับได้ถึงเกือบ	2	 แสนเม็ดก่อนท่ีจะ

ข้ามด่านชายแดนเข้ามาในประเทศไทย	

	 ทั้งนี้	 ยังไม่รวมเหล่ากองทัพมดอีกมาก	 ที่พยายามลักลอบนำายาท่ีไม่ได้รับการรับรองโดยสำานักงาน														

คณะกรรมการอาหารและยา(อย.)	ของประเทศไทย	ที่แม้ว่าจะเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องจากประเทศต้นทาง	เช่น	

fluocinonide	 ointment	 (เป็น	 corticosteroid)	 แต่ก็ยังเชื่อถือไม่ได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัย																								

ยังไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไม่มีทะเบียน	เช่นที่เครือข่ายฯได้สำารวจพบคือ	“ครีมนกคู่”	(ที่นิยมใช้ทำาให้หน้าขาว

และลดสิว)		ครีมพม่าหน้าขาว	(clobetasol)

	 เครือข่ายพบว่า	ครีมนกคู่ที่หายไปหรือลดลงไปนั้น	ไม่ได้หายไปไหน	แต่แปลงตัวเองลงไปอยู่ในตลับแทน	

โดยใช้คู่กับสบู่และครีมพม่าหน้าขาว	นั่นหมายความว่า	 จะต้องใช้ครีมสเตียรอยด์ถึง	 2	 ตัวในเวลาเดียวกัน													

ซึ่งอันตรายมากสำาหรับผู้บริโภค
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	 ปัจจุบันเภสัชเคมีภัณฑ์ที่มีการลักลอบนำาเข้าจะมีราคาอยู่ที่	 60,000	 –75,000	 บาทต่อกิโลกรัม																								

โดยผงยา	Dexamethasone	จำานวน	1	กิโลกรัมนั้นสามารถนำามาผลิตยาเม็ด	Dexamethasone	0.5	mg	ได้จำานวน

ประมาณ	2,000,000	เม็ด	ซึ่งราคาขายหน้าโรงงานอยู่ที่	140	–	150	บาทต่อกระปุก(1,000	เม็ด)	และทางร้านยา

จะเอาไปขายตอ่ในราคา	250	–	350	บาทตอ่กระปกุ(สำาหรบักรณสีเตยีรอยดใ์ตด้นิ)	ดงันัน้	สเตยีรอยดผ์งทีล่กัลอบ

นำาเข้ามาจำานวน	1	กิโลกรัมนั้นสามารถสร้างกำาไรได้ไม่น้อยกว่า	200,000	บาท

การผลิตและการกระจายสเตียรอยด์นอกระบบการกำากับดูแล

	 ผู้ที่ต้องการสเตียรอยด์ใต้ดินสามารถหาโรงงานที่จะตอกเม็ดยาสเตียรอยด์ให้ได้ไม่ยากหากเข้า																								

ถูกช่องทาง	 โดยพบว่าผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์คือตัวกลางที่สำาคัญของระบบระหว่าง	 Demand	 กับ	 Supply																					

ของระบบ	เพราะโดยทัว่ไปไมใ่ชท่กุคนทีจ่ะผลติยาขายไดแ้ละในขณะเดยีวกนัโรงงานกไ็มส่ามารถขายยาใหใ้ครกไ็ด้

เหมือนสินค้าทั่วไป	 การมีตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างความต้องการทั้ง	 2	 ฝั่งคือจุดเปลี่ยนและเป็นตัวละครที่มี															

บทบาทสำาคัญอย่างมากของกระบวนการสเตียรอยด์ใต้ดิน

	 บทบาทของผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์นอกเหนือจากการจัดหาวัตถุดิบให้แก่ผู้ที่ต้องการแล้ว	 ยังมีอีก															

บทบาทหนึง่คอืเปน็นายหนา้คอยหาลกูคา้ปอ้นโรงงานหรอืจดัหาผูผ้ลติตอกเมด็ยาใหแ้กผู่ท้ีต่อ้งการยาสเตยีรอยด	์

โดยโรงงานจะมหีนา้ทีเ่พยีงตอกเม็ดยาตามความตอ้งการใหเ้ทา่นัน้	สว่นบรรจภุณัฑ์นัน้เปน็หน้าท่ีของลกูคา้จะตอ้ง

ไปจัดหามาเอง	 เมื่อผลิตแล้วโรงงานจะบรรจุลงในถุงปิดสนิทให้เท่านั้น	 แต่ท้ังน้ีก็สามารถสั่งให้โรงงานจัดหา																				

บรรจุภัณฑ์ได้โดยคิดราคาเพิ่มขึ้นไปอีก	 ซึ่งสามารถสั่งฉลากได้ว่าจะให้เหมือนกับยาของบริษัทหรือโรงงานใด														

เช่นเดียวกับวัตถุดิบซึ่งมีทั้งที่จัดหามาเองหรือโรงงานจัดหามาให้	 ซึ่งก็จะมีราคาที่สูงกว่าที่นำามาให้โรงงานตอก		

เป็นเม็ดให้เอง	โดยคิดราคา	140-150	บาทต่อ	1	กระปุก	(1,000	เม็ด)	

	 จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์จะมีบทบาทสูงมากในการเชื่อมประสานและ																		

จัดหาลูกค้า	 นอกจากผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์อิสระจะมีบทบาทในการจัดหาวัตถุดิบ	 ประสานงานให้เกิด																														

สเตยีรอยดใ์ตด้นิแลว้	เซลยา(salesman	ทีท่ำาหนา้ทีข่ายยา)อสิระและเซลของบรษัิทยากลุม่เสีย่งบางคนกม็พีฤตกิรรม

เป็นผู้จัดหาและกระจายยาจากโรงงานผลิตไปสู่ร้านขายยาและสถานพยาบาลบางกลุ่มอีกด้วย

	 การกระจายยาจากแหลง่ผลติไปยงัแหลง่กระจายยาในพืน้ทีต่า่งๆ	มกัจะมเีซลยาเฉพาะคนหรอืทีรู่จ้กักัน

เฉพาะนำายามาส่งให้ที่ร้านยาหรือสถานพยาบาลและเก็บยาไว้ในที่เฉพาะ	และในบางครั้งก็หลีกเลี่ยงการตรวจพบ

โดยการบรรจุลงในกระปุกยาชนิดอื่นแทน	ซึ่งการกระจายยาสเตียรอยด์ใต้ดินน้ีอาศัยเซลยาเป็นคนประสานงาน	

จัดส่งและเก็บเงิน	โดยเซลยาอาจจะเป็นทั้งนายหน้าระหว่างบริษัทใต้ดินที่ลักลอบผลิต	หรือเป็นเจ้าของยาเองแล้ว

นำามาปล่อยที่ร้านขายยาที่ต้องการ	 ซึ่งเซลยานี้เองอาจจะเป็นผู้นำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์หรือรู้เห็นกับโรงงาน																					

ผลิตยาด้วย	 ถึงขณะน้ี	 ยังไม่มีมาตรการใดๆท่ีจะจัดการกับขบวนการผลิตและกระจายสเตียรอยด์อย่าง																											

ไม่เหมาะสม	ประชาชนจึงยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อไป
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เสียงสะท้อนจากพื้นที่
เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดน

และผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน(คชย.)

ร่วมมือกัน. . . .ดีกว่าล้อมรั้ว
บ้านใครบ้านมัน

	 ยาชายแดน	หาใชเ่รือ่งของคนชายขอบพืน้ทีช่ายแดนแตเ่พยีงอยา่งเดยีว	ยาทีเ่ปน็ปญัหาเหลา่นีถ้กูลกัลอบ

ขนข้ามแดนมา	และกำาลังคืบคลานเข้ามาถึงชุมชน	กลางหมู่บ้านในเขตเมือง	 เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดน

และผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน(คชย.)	 ได้ดำาเนินการติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง		

พบว่า	ปัญหาค่อยๆสะสมและเพิ่มความรุนแรงขึ้น

 อุบัติการณ์ตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นจริงคือ ชาวอ.เวียงแก่น จ.เชียงรายจำานวนมากกินยา Dexamethasone + 

Piroxicam ท่ีไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย มีฉลากยาเป็นภาษาจีน นำาเข้ามาจากตลาดเวียงจันทน์ สปป.ลาว              

โดยการใชย้า 2 ชนดิน้ีรวมกัน ไดร้บัความนิยมมากเพราะกินแลว้มอีาการหายปวดเมือ่ยทำางานตอ่ได ้ กินแลว้ทำาให้

กินข้าวอร่อย ผู้ป่วยเชื่อคำาโฆษณาจากเพื่อนๆและคนขายว่ายา  Piroxicam เป็นยาแก้ของยา Dexamethasone           

กินแล้วหน้าไม่บวมเหมือนกิน Dexamethasone อย่างเดียว

	 พบว่ายาชนิดน้ีไม่ได้พบแต่ในพ้ืนท่ีเวียงแก่นเท่าน้ัน!!	 ยังพบได้อีกหลายพ้ืนท่ีของภาคเหนือน้ี	 เช่น	

อ.เชียงของ	 จ.เชียงราย	 และในจ.น่าน	 และมีข้อมูลว่ายาบางส่วนท่ีถูกจับได้จำานวนมากท่ีเชียงรายกำาลังจะ															

กระจายไปยัง	 จ.เชียงใหม่	 	 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 พบในพื้นที่อ.เชียงคาน	 จ.เลย,	 ในจ.มุกดาหาร,																			

จ.อุบลราชธานีและจ.หนองคาย	 โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหนองคายน้ันสามารถสกัดจับได้ถึงเกือบ	2	 แสนเม็ดก่อนท่ีจะ

ข้ามด่านชายแดนเข้ามาในประเทศไทย	

	 ทั้งนี้	 ยังไม่รวมเหล่ากองทัพมดอีกมาก	 ที่พยายามลักลอบนำายาท่ีไม่ได้รับการรับรองโดยสำานักงาน														

คณะกรรมการอาหารและยา(อย.)	ของประเทศไทย	ที่แม้ว่าจะเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องจากประเทศต้นทาง	เช่น	

fluocinonide	 ointment	 (เป็น	 corticosteroid)	 แต่ก็ยังเชื่อถือไม่ได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัย																								

ยังไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไม่มีทะเบียน	เช่นที่เครือข่ายฯได้สำารวจพบคือ	“ครีมนกคู่”	(ที่นิยมใช้ทำาให้หน้าขาว

และลดสิว)		ครีมพม่าหน้าขาว	(clobetasol)

	 เครือข่ายพบว่า	ครีมนกคู่ที่หายไปหรือลดลงไปนั้น	ไม่ได้หายไปไหน	แต่แปลงตัวเองลงไปอยู่ในตลับแทน	

โดยใช้คู่กับสบู่และครีมพม่าหน้าขาว	นั่นหมายความว่า	 จะต้องใช้ครีมสเตียรอยด์ถึง	 2	 ตัวในเวลาเดียวกัน													

ซึ่งอันตรายมากสำาหรับผู้บริโภค
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	 นอกจากนี้ทีมงานฯยังได้พบยาลักษณะเดียวกันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่น	 มาเลเซีย	 บรูไนและ

อินโดนีเซีย	 ยาที่พบในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย	 เช่น	 MAAJUN/JAMU	 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของบรูไน																	

โดยหน่วย	 pharmacy	 enforcement	 ได้เปิดเผยว่า	 จากการตรวจสอบพบการปลอมปน	 dexamethasone	 และ	

sibutramine	 และยาแผนปัจจุบันอื่นๆอีกหลายตัว	 เบื้องต้นพบการลักลอบนำายานี้เข้าประเทศบรูไนจากฟิลิปปินส์	

ฮ่องกง	จีนและอินโดนีเซีย

	 ขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขมาเลเซียต้องออกแนวทางการสังเกตผลิตภัณฑ์	 maajun/jamu	 (มาเลเซีย											

จัดกลุ่มให้เป็น	 traditional	 medicine	 )	 เนื่องจากตรวจพบการปลอมปนสเตียรอยด์(Dexamethasone	 และ																								

Prednisolone)		ยาแก้ปวดกลุ่ม	NSAIDs	และยารักษาเบาหวาน(Metformin,	Glibenclamine)	

	 ไม่ว่าประเทศใดๆในกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา	 สถานการณ์ที่พบเสมอก็คือ	 “ยาอันตรายหรือ																												

ไม่เหมาะสม	เรากลับเข้าถึงกันได้ง่ายมาก	ขณะที่ยาจำาเป็นพื้นฐานที่มีคุณภาพเรากลับยากที่จะเข้าถึง”	

	 “..	 โอยย	 ผมไม่รู้หรอกว่ายาต้านแบคทีเรียคืออะไรและผมก็ไม่สนใจด้วย	 ผมก็ใช้ยาตามที่จ่ายมาให้																																

จนผมอาการดีขึ้น	แป๊บเดียวมันหายเร็วมาก	ผมไม่ต้องการไปหาหมอเพราะผมไม่อยากเสียเงินเยอะ	...”	(A	recipe	

for	disaster,	Kevin	Ponniah	and	Sen	David	2014.The	Phnom	Penh	Post)

	 ปัญหาเชื้อดื้อยาในกรุงพนมเปญ	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 ถูกจับจ้องไปที่ปัญหายาชุด	 (Cocktail	 drug,	

Mixed	Drug)	ที่ผู้คนพบและเข้าถึงได้ง่ายทุกหนแห่งและเป็นที่นิยมอย่างมาก	ทุกอาการเจ็บป่วยของผู้คนส่วนใหญ่

ที่นี่จะถูกเริ่มการรักษาด้วยยาต้านแบคทีเรีย	(everything	starts	with	using	antibiotics)	จนหน่วยงานสาธารณสุข

ต้องทำางานอย่างหนักแต่ก็ดูเหมือนว่าจะขยับเขยื้อนได้น้อย	

	 การใชย้าอยา่งพร่ำ�เพร่ือและอย่างไมถ่กูต้อง	โดยเฉพาะกลุม่ยาตา้นจลุชพี	ทำาใหเ้กดิความเสีย่งตอ่ปญัหา

เชื้อดื้อยาในภูมิภาคแถบนี้

	 เครือข่ายฯได้พบว่า	 ลักษณะการใช้ยาที่มีการนำามาใช้อย่างไม่เหมาะสมในพื้นที่ประเทศไทยบ้านเรานั้น

ความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน	 	 คือพฤติกรรม	 ความเชื่อและค่านิยมที่คล้ายคลึงกัน	 รวมไปถึง																

การใช้ยาที่ผิดกฎหมาย

	 แต่เมื่อทบทวนแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่	มีหน่วยงาน	เครือข่ายร่วมกันทำางานแก้ไข	แต่เหตุใดปัญหา

เหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่และบางครั้งดูเหมือนว่าจะควบคุมไม่ได้เช่น	 การทะลักเข้ามาของไซบูทรามีน(Sibutramine)	

ซึ่งไม่ได้ข้ึนทะเบียนและไม่มีการผลิตภายในประเทศไทย	 แต่กลับพบกันเป็นจำานวนมากในอาหารเสริมที่โฆษณา											

ลดน้ำ�หนัก	 รวมไปถึงเภสัชเคมีภัณฑ์อื่นๆอีกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำาเข้ามาในประเทศไทย	 แต่กลับพบอยู่ใน																								

อาหารเสริมหลายตัว	 ซึ่งเป็นส่ิงสะท้อนว่า	 กลไกการเฝ้าระวัง	 ตรวจสอบและสะท้อนปัญหาบริเวณชายแดน																			

(ทั้งด่านหลัก	 ด่านชั่วคราวและด่านวัฒนธรรม)	 ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะแจ้งเตือนภัยให้ผู้ปฏิบัติงาน																

ได้เข้าไปตรวจสอบก่อนที่จะมีการกระจายภายในประเทศ

	 เมือ่ปัญหาน้ีเปน็ปญัหาร่วม	ลกัษณะของปญัหามคีวามคลา้ยคลึงกนั	ดงันัน้ประเทศตา่งๆ	ภายในภมูภิาค

ก็ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา.ต้องสร้างเครือข่ายการทำางานร่วมกัน	 มากกว่าการล้อมรั้วแก้ปัญหาเฉพาะ																									

ในบา้นใครบ้านมนั	เพราะถา้ระบบบา้นใครออ่นแอกวา่	จะทำาใหท้ีน่ัน่กลายเปน็แหลง่แพรก่ระจายสนิคา้เหลา่นีแ้ลว้

ลักลอบข้ามรั้วส่งให้เพื่อนบ้าน	ไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งระบบได้

	 ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ยาชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดนได้ที่เพจเภสัชกร

ชายแดน	facebook	:	borderpharmacist		“เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและการไหลบ่า	ของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ข้ามแดน	”
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แนะนำาเว็บไซต์ 
ไพจิตรา กตัญญูตะ

 

	 ประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับ	 4	 ประเทศ	 ได้แก่	 เมียนมาร์	 ลาว	 กัมพูชา	 และมาเลเซีย	 รอบนอกก็มีประเทศ																	

เพื่อนบ้านใกล้เคียงอีก	 เช่น	 จีน	 เวียตนาม	 สิงคโปร์	 ความพยายามในการเชื่อมร้อยให้เกิดชุมชน	 ASEAN	 ย่อมนำามาซึ่ง															

การเคลือ่นยา้ยของผูค้น	และรวมถงึการแลกเปลีย่นของวฒันธรรมทีม่ากกวา่เดมิ	จงึมคีวามจำาเปน็ทีจ่ะต้องศกึษาสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นในบริเวณเหล่านี้ที่รวมถึงผลกระทบจากการเปิด	 AEC	 ด้วยว่าจะกระทบวิถีชีวิต	 หรือวัฒนธรรม	 หรือรวมทั้ง																	

ต่อระบบสุขภาพ	 หรือระบบยา	 หรือไม่	 อย่างไร	 พร้อมท้ังจะต้องร่วมกันระดมความคิดค้นหาแนวทางป้องกัน	 หรือแก้ไข

ปัญหาที่จะเกิดขึ้น

	 ที่บริเวณชายแดน	มีระบบหรือมาตรการการจัดการกับสินค้าเข้า-ออกหลายแบบ	มีทั้งด่านถาวรที่เป็นระบบหรือ

เป็นทางการ	มีทั้งจุดผ่อนปรน	และด่านธรรมชาติหรือด่านวัฒนธรรม

	 หน่วยงานรับผิดชอบก็มีมาก	 ทั้งกรมศุลกากร	 ด่านตรวจคนเข้าเมือง	 ด่านอาหารและยา	 ทหาร	 ตำารวจ																									

ตระเวณชายแดน	หน่วยงานระดับท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทย	

	 ปัจจุบัน	อย.มีด่านอาหารและยาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น	จำานวน	44	แห่ง	ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	15	แห่ง	

ภาคเหนือ	8	แห่ง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6	แห่ง	ภาคตะวันออก	2	แห่ง	และภาคใต้	13	แห่ง	มีทั้งที่	อย.ดูแลเอง	และ													

ที่มอบให้	สนง.สสจ.ดูแล		อย.มักบ่นว่ากำาลังคนไม่พอ	ซึ่งจากการสำารวจ	ก็พบว่า	จนท.ด่านอย.บางคนต้องดูแลถึง	2	ด่าน	

จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะดูแลได้ทั่วถึง	 หากต้องเข้มงวดในเรื่องคุณภาพของการคุ้มครองผู้บริโภค	 ยิ่งได้รู้ว่า	 อย.ได้ประกาศ													

เพิ่มด่านอีก	4	ด่าน	ก็ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้น	

	 สินค้ามากมายที่บริเวณชายแดนมีทั้งของกินของใช้	ของป่า	ของหลบหนีภาษี	รวมทั้งสเตียรอยด์	และยาเสพติด

	 กพย.สนบัสนนุกลุม่เภสัชกรในพืน้ทีใ่ห้สนใจต่อระบบยาทีช่ายแดน	กลุม่นีเ้รยีกวา่	เภสชักรชายแดน		ในการทำางาน	

พบว่ามีเรื่องราวมากมายที่ต้องจับตา	 นอกจากยาชุดตามชายแดน	 ที่มีขายเกลื่อนกลาดทั้งในร้านชำา	 ในร้านยา																														

ในคลินิกแล้ว	ยังมีการส่งออกสเตียรอยด์ไปประเทศเพื่อนบ้านถึงปีละมากกว่า	100	ล้านเม็ด	ขณะเดียวกันก็มีการลักลอบ

นำาเข้าสเตียรอยด์จากจีนจำานวนมาก	มียาสมุนไพรและยาโบราณ	ที่เชื่อว่าลักลอบผสมสเตียรอยด์มากมาย

	 มคีวามจำาเปน็ทีเ่ครอืขา่ยบุคลากรสุขภาพ	โดยเฉพาะเภสชักร	ทีจ่ะตอ้งรวมกลุม่แลกเปลีย่นข้อมลูและประสบการณ์

การเฝ้าระวังในพ้ืนที่	 รวมถึงการทำางานชุมชนด้วย	 เพราะปัญหาที่ด่าน	 เป็นเรื่องยากมากในการแก้ไข	 ต้องการ																									

ความเชี่ยวชาญเฉพาะมาประกอบการทำางาน

	 หน่วยงานที่ด่าน	 ควรได้ทำางานบูรณาการกัน	 ดูแลทั้งขาเข้าและขาออก	 เพื่อให้สมดุลทั้งเรื่องเศรษฐกิจและ																	

การคุ้มครองผู้บริโภค	

	 ในระดับประเทศ	 จะต้องมีการพัฒนาด้านการประสานงาน	 การส่ือสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลหือชุดความรู้	

ควรมีศูนย์นโยบายที่เป็นคลังข้อมูลแบบ	BIG	data	และประสานภาระหน้าที่มิให้เกิดช่องโหว่ได้	

	 กพย.กำาหนดใหห้วัข้อเรือ่งยาชายแดนเป็นเร่ืองทีต่อ้งใหค้วามสำาคญัในระดบัตน้ๆ	แตย่งัไมม่ชีดุความรู	้ประสบการณ์

และข้อมูลมากพอ	จึงสนับสนุนให้มีการสำารวจและสะท้อนสภาพปัญหาเข้ามาอย่างต่อเนื่อง	และจะสนับสนุนต่อไป

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถปุระสงค ์เพือ่เป็นส่ือกลางในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารระหว่างแผนงานศูนยวิ์ชาการเฝา้ระวังและพฒันาระบบยา (กพย.) กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครอืขา่ยวิชาชพี วิชาการและเครอืขา่ยประชาชน 
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา  - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการ ประจำ ฉบับ  - สุภนัย ประเสริฐสุข / สรชัย จำ เนียรดำ รงการ 
กองบรรณาธิการ  - ไพลิน สาระมนต์ / อิ่นแก้ว สิงห์แก้ว / เมฆินทร์  คุณแขวน / อิ่นแก้ว สิงห์คำ  / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี / ไพจิตรา กตัญญูตะ
ประสานงาน - เขมิกา  โตนะโพธิกูล
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล
ติดต่อ แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมล: spr.chula@gmail.com  เว็บไซต์: www.thaidrugwatch.org  บล็อก: www.thaidrugwatch.org/blog  ยูทูบ: www.youtube.com/thaidrugwatch   
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/thaidrugwatch  ทวิตเตอร์: twitter.com/thaidrugwatch

ผูจัดการกพย.แถลง
โดย	>	นิยดา		เกียรติยิ่งอังศุลี
้

	 	 ยาวิพากษ์ฉบับยาชายแดนนี้ 	 มี 																

1	เว็บไซต์	และ	1	เพจจากเฟสบุ๊คมาแนะนำากัน	

โ ดยขอ เริ่ ม จ าก เพจ เภสั ช ก รชายแดน																		

(https://www.facebook.com/borderpharma-

cist)		เพจน้ีเปน็อกีหน่ึงช่องทางในการกระจาย

ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับยา	 เวชภัณฑ์ต่างๆ												

ในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย	 โดยมีทั้ง

ข้อมูลที่ เป็นวิชาการ/ความรู้ 	 ข้อมูลจาก												

ภาครัฐเก่ียวกับประกาศการควบคุมการ															

นำาเขา้ยาในพ้ืนทีช่ายแดนดา่นกรมศลุกากรตา่งๆ	รวมท้ังขอ้มลูสถานการณท่ี์เกิดขึน้จรงิเก่ียวกับยา	การลกัลอบ

นำายาเขา้มายงัไทยในพืน้ทีช่ายแดน	เพือ่ใหป้ระชาชนและบคุลากรสาธารณสขุไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูกนัไดง้า่ยและเรว็ขึน้	

ซึง่จะเอือ้ใหส้ามารถปอ้งกันปญัหาหรอือนัตรายไดอ้ยา่งทนัทว่งที	โดยเพจน้ีไดร้บัการสนบัสนุนการดำาเนนิงานจาก

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	และแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา	

(กพย.)

	 ส่วนอีก	 1	 เว็บไซต์ ท่ีนำามาแนะนำาใน															

ฉบับฯ	 นี้	 เป็นเว็บไซต์ของสำานักด่านอาหารและยา	

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

กระทรวงสาธารณสขุ	(http://www.fda.moph.go.th/

sites/Logistics/Pages/Main.aspx)	โดยในเวบ็ไซตน์ี้

จะมีข้อมูล	แบบฟอร์มเอกสาร	ขั้นตอนในการขอนำา

ยาเข้ามายังประเทศไทย	 โดยจะมีการแบ่งประเภท			

ข้อมูลหลักๆ	 ทั้งหมด	 6	 ประเภทคือ	 ยา	 อาหาร	

เครื่องสำาอาง	 วัตถุอันตราย	 เครื่องมือแพทย์	 และการนำาเข้าสินค้าทางไปรษณีย์	 นอกจากนี้	 ในเว็บฯ	 ยังมีข้อมูล

เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	หลักเกณฑ์ต่างๆ	ในการนำาเข้ายาและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย



 
  กระแสการใ ช้ยา ท่ีมากขึ้น                 
ไหลทะลักสู่ผู้บริโภค ซ่ึงยามีทั้ง          
คุณและโทษที่มนุษย์จะนำาไปใช้ 
เหมือนต้นไม้ที่เลือกดูดเอาสิ่งที่มี
ประโยชน์และโทษหล่อเล้ียงชีวิต 
แ ต่ ก็ ต้ อ ง มี ร ะ บ บ ย า ที่ ดี แ ล ะ              
เหมาะสมเพื่อสมดุลระบบนิเวศน์

   Trend of drugs use floods to 
the customers. Drugs give the 
pros and cons which humans can 
make use of them, as trees             
a b s o r b  a d v a n t a g e s  a nd                        
disadvantages substances to live 
their lives. But the good and 
proper drug system needs to 
have for ecological balance.

“สมดุล สมดังสายธาร” โดย ภญ.ณัฐกานต์ ทัศนาวิวัฒน์
“Balance as the stream” by Nutthakarn Tassanavivat

แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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ยูทูบ: www.youtube.com/thaidrugwatch   เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/thaidrugwatch   ทวิตเตอร์: twitter.com/thaidrugwatch

จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา :
สื่อกลางข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวปัญหายาเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของไทย
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