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คํานํา 
 

 การประชุมสมัชชา ‘เภสัชกรรมไทย 95 ป มุงสูศตวรรษใหม’ ที่จัดขึ้นในวันที ่8 ธันวาคม 
2551  เปนสวนหนึง่ของการเตรียมงานสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ป (พ.ศ.2556) ที่เปนความรวมมือ
ของสภาเภสัชกรรม ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) และองคกร
วิชาชีพตางๆ ภายใตการดําเนินการของคณะกรรมการจัดประชุมเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 
100ป (พ.ศ. 2556) : บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมไทยและการศึกษาเภสัชศาสตรในศตวรรษหนา ซึ่งได
มีการเตรียมการมาเปนระยะๆ และมีแผนที่จะจัดการประชุมเตรียมการสมัชชาอยางตอเนื่องทุกป โดย
ในป 2551 นี้  ไดมีการประชุมรวมของคณะทํางานยอย 6 สาขา เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 เพื่อ
แลกเปลี่ยนผลการทํางาน ศึกษาคนควาและนําไปปรับปรุงใหม ตอมาคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดรับมอบหมายใหจัดการประชุม ‘เภสัชกรรมไทย 95 ป มุงสูศตวรรษใหม’  ในวันที่ 
8 ธันวาคม 2551 เพื่อนําเสนอผลแกเหลาเภสัชกรใหไดรบัรูในวงกวาง เปนการระดมความคิดเห็นที่
หลากหลายมากขึ้นในการกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาวิชาชีพเภสัช
กรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร ในชวง 5 ปกอนครบวาระ 100 ปวิชาชีพเภสัชกรรมของประเทศไทย  

คณะกรรมการจัดงานเตรียมการสมัชชาฯ ไดจัดทําหนังสือโดยมีเปาหมาย เพื่อรวบรวมผล
จากคณะทํางาน 6 สาขา ไดแก สาขาโรงพยาบาล สาขาการศึกษา สาขาคุมครองผูบริโภค สาขา
เภสัชกรรมชุมชน สาขาเภสัชอุตสาหกรรม และสาขาบริหารเภสัชกจิและการตลาด อนึ่งเนื่องจาก
สาขาบริหารเภสัชกิจและการตลาดยังไมสามารถนําเสนอผลไดทันในชวงเวลาที่จัดทําตนฉบับหนงัสือ 
จึงไดวางเวนไว ซึ่งคาดวาในวันประชุมจะมีการนําเสนอผลจากคณะทํางานครบทั้ง 6 สาขา  

หนังสือที่จัดทําในครั้งนี ้ เปนเพียงจุดเริ่มตนของการประมวลสถานการณ บทบาท กําลังคน 
และแผนยุทธศาสตร ของสาขาตางๆ ในวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ยังตองการมุมมองที่หลากหลาย ดังนั้น
ขอคิดความเห็นที่ไดจากการประชุมในวันที่ 8 ธันวาคม 2551 จะเปนปจจัยนําเขาเพื่อการปรับปรงุ
อยางตอเนื่อง และเพื่อสงมอบใหการจัดประชุมเตรียมการสมัชชาในครัง้ตอไป เกิดการพัฒนาในรอบ 
5 ป เพื่อนําสูสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ป ในป 2556  
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 โครงการ การประชุมสมัชชา ‘เภสัชกรรมไทย 95 ป  

มุงสูศตวรรษใหม (2551-2556)’   
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 ภาคผนวก 
 คําสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง คณะกรรมการจัดประชุมเตรียมการสมัชชาเภสัช

กรรมไทย 100 ป (พ.ศ.2556): บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมไทยและการศึกษา
เภสัชศาสตรในศตวรรษหนา 
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สารจาก 
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 

เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรมไทย 100 ป (พ.ศ. 2556) 
  

ศาสตราจารย กิตติคณุ เภสัชกร ดร.ม.ล.ประนต ชุมแสง 
 

วันที่ 8 ธันวาคม 2456 เปนวันที่วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตรแผนปจจุบันได
ถือกําเนิดขึ้นในสยามประเทศ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยพระดําริของ
จอมพลสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ที่ทรง
ประทานใหแก พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ซึง่ทรง
ดํารงตําแหนงผูบัญชาการราชแพทยาลัยในขณะนั้น จึงไดมีประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง ระเบียบ
การจัดนักเรียนแพทยผสมยา พ.ศ. 2457 ต้ังไวแต วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2456   

วิชาชีพเภสัชกรรมไดกาวหนาขึ้นมาตามลําดับ ปจจุบันมีเภสัชกร กวา 20,000 คน ทํางานใน
สาขาตางๆ มีคณะเภสัชศาสตร รวมแลว 16 แหง และไดมีการจัดสมัชชาเภสัชกรรมไทยมาแลว 3 ครั้ง 
โดยครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2536 ตอมาในป 2543 และ 2549 ตามลําดับ ในวาระที่วิชาชีพเภสัชกรรมจะ
ครบรอบรอยป ในป 2556 ซึง่จะไดจัดใหเปนสมัชชาเภสัชกรรมครั้งที่ส่ี จึงเปนเรื่องทีน่ายินดีมาก  ซึ่ง
มีเวลาอีก 5 ปขางหนา จึงถอืเปนโอกาสอันดีที่เภสัชกรทุกคน ทุกองคกร จะไดรวมมือรวมใจกันในการ
ประมวลบทบาทและผลลัพธที่เกิดขึ้นจากวิชาชีพเภสัชกรรมที่ดําเนินมาถึงวาระ 100 ป 

ในโอกาส ที่มีการประชุมสมัชชา ‘เภสัชกรรมไทย 95 ป มุงสูศตวรรษใหม (2551-2556)’ ที่
จัดในครั้งนี้ วันที่ 8 ธันวาคม 2551 เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ป (พ.ศ. 2556) ขอ
อํานวยพรใหการจัดเปนไปดวยความเรียบรอย สัมฤทธิ์ผลตามที่มุงหวังไวทุกประการ 

 
 

     8 ธันวาคม 2551 
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สารจาก 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 

เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ป (พ.ศ. 2556) 
 

ศาสตราจารย (พิเศษ) เภสัชกร ดร. ภาวิช ทองโรจน 
นายกสภาเภสัชกรรม 

 
วิชาชีพเภสัชกรรมของเราไดพัฒนาขึ้นมาโดยตลอดดวยความรวมมือ รวมใจของเภสัชกรทุก

ฝาย ตลอดจนคณะเภสัชศาสตรคณะตางๆและหนวยงานที่เกี่ยวของ การพัฒนาเกิดขึ้นไดก็ดวย
การประมวลบทบาทเภสัชกรที่ผานมา และรวมกันกําหนดแนวทางการพฒันาวิชาชีพและการศึกษา
เภสัชศาสตรมาโดยตลอด   

ดังนั้น ในวาระที่วิชาชีพเภสัชกรรมจะครบรอบ 100 ป ในป 2556 ซึ่งมีเวลาอีก 5 ปขางหนา 
จึงถือเปนโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งที่เภสัชกรทกุคน ทุกสาขา ทุกองคกร จะไดรวมมือรวมใจประมวล
บทบาทและผลลัพธที่เกิดขึ้นจากวิชาชีพเภสัชกรรม เพือ่จะไดรวมกันกําหนดบทบาท หนาที่และ
ความรับผิดชอบของวิชาชีพเภสัชกรม และการศึกษาเภสัชศาสตรที่มีความหมายตอประชาชนและ
สังคมไทยในศตวรรษหนา เพื่อแสดงใหประชาชนและสังคมไทยเห็นถึงความสําคัญของวิชาชีพเภสัช
กรรม ตลอดจนบทบาทของเภสัชกรไทยในการพัฒนาระบบยาและพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
ใหยืนอยูคูกับสงัคมไทยอยางยั่งยืนตอไป 

 
 

8 ธันวาคม 2551 
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สารจาก 
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชา 

‘เภสัชกรรมไทย 95 ป มุงสูศตวรรษใหม (2551-2556)’ 
 

รองศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร. พรเพ็ญ เปรมโยธิน 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
นับเปนวาระอันเปนมงคลยิ่ง ที่วิชาชีพเภสัชกรรมไทยและการศึกษาเภสัชศาสตรจะมีอายุ

ครบ 100 ป ในป 2556  จึงเปนการสมควรที่พวกเราเภสัชกรทุกคนไดหันกลับมาทบทวนบทบาท
หนาที่  แผนกําลังคนและแผนการผลิตเภสัชกร  เพื่อกาํหนดเปนยุทธศาสตรรวมกัน ในการพัฒนา
วิชาชีพใหเจรญิรุงเรืองอยางมั่นคงสืบไป 
 ตองขอขอบคณุทุกคนที่ชวยกันลงความคิด ลงแรง ลงขนั ลงกําลังใจ ที่เต็มไปดวยความ
มุงมั่น เพื่อประโยชนอนัจะเกิดกับวิชาชีพเภสัชกรรมอันเปนที่รักของพวกเรา การกําหนดเปาหมาย 
ทิศทาง และแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาวิชาชีพ นับเปนกาวสําคัญของกรอบการทํางานรวมกันที่
กําลังเกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต  การที่ทุกคนไดมีโอกาสคิดรวมกันและมุงที่จะทํางานรวมกัน ยอม
สรางพลังแหงความสามัคคีในการพัฒนาวิชาชีพและวิชาการอยางเปนรูปธรรม 
 ขอขอบคุณทุกทานจากใจจริงอีกครั้งหนึ่ง  ที่ไดรวมกันทําสิ่งดีๆ ใหกับวิชาชีพเภสัชกรรมอัน
เปนที่รักของพวกเราทุกคน 

  
 

8 ธันวาคม 2551 
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การประชุมสมัชชา ‘เภสัชกรรมไทย 95 ป มุงสูศตวรรษใหม (2551-2556)’   
เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ป (พ.ศ. 2556)  

  
หลักการและเหตุผล 
 วิชาชีพเภสัชกรรมและการศกึษาเภสัชศาสตรแผนปจจุบันไดถือกําเนิดขึ้นในสยามประเทศ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  โดยพระดําริของจอมพลสมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอเจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ที่ทรงประทานใหแก พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ซึง่ทรงดํารงตําแหนงผูบัญชาการราช
แพทยาลัยในขณะนั้น จึงไดมปีระกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง ระเบียบการจัดนักเรียนแพทยผสม
ยา พ.ศ. 2457 ต้ังไวแต วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2456  และดําเนินการจัดต้ัง “แผนกแพทยปรุงยา 
โรงเรียนราชแพทยาลัย” เพื่อเปดรับสอนและฝกหัดนักเรียนแพทยผสมยา(หลักสูตร 3 ป) เปนแหง
แรกในกรุงสยาม โดยเปดเรียนวันแรกเมื่อวันอังคารที ่2 มถิุนายน 2457 เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับ
ประกาศนียบัตรจากกระทรวงธรรมการใหเปนแพทยปรุงยา   ตอมาไดมีการพัฒนาขึ้นเปนลําดับ จน
พัฒนาเปนคณะเภสัชศาสตรใน 16 มหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยภาครัฐ 11 แหง และเอกชน 5 
แหง สามารถผลิตเภสัชกรออกมามากกวา 22,000 คน เพื่อสนองตอบตอการพัฒนาระบบยา แกไข
ปญหาดานยาและสุขภาพของสังคมไทย และไดรวมกันพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัช
ศาสตร อยางตอเนื่องตลอดมา  

เมื่อวิชาชีพเภสัชกรรมดําเนนิมาครบ 80 ป ในป พ.ศ. 2536 ไดมีการจัดการประชุมสมัชชา
เภสัชกรรมไทย ครั้งที่ 1 ขึ้น ดวยความรวมมือรวมใจของเภสัชกรทุกฝาย ตลอดจนคณะเภสัช
ศาสตรตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึง่ในครั้งนั้นไดมีการประมวลบทบาทเภสัชกรที่ผานมา และ
รวมกันกําหนดบทบาทแนวทางพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาเภสัชศาสตร ตลอดจนมีการประกาศ
เจตนารมณ “ทศวรรษแหงการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2536-2546”   เพื่อปฏิบัติการพัฒนา
วิชาชีพเภสัชกรรม 6 ดาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย “ทศวรรษที่ 9 เภสัชพัฒนา เพื่อการใชยาที่
เหมาะสม” รวมทั้งทําการสนับสนุนใหจัดต้ัง สภาเภสัชกรรม ขึน้จนเปนผลสําเร็จ และไดมีการจัดการ
ประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทยตอเนื่องมาอีก 2 ครั้ง   

จากสภาพปจจุบัน ที่มีการพฒันาทางวิชาการและเทคโนโลยีทางดานเภสัชศาสตรเปนอยาง
มาก กอใหเกิดความเจริญกาวหนาของวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในหลายๆ ดาน 
เพื่อสนองตอบตอการพัฒนาระบบยาและพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศที่ซับซอนขึน้เปนลําดับ 
ตลอดจนเปนแกนหลักในการพัฒนาเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑสุขภาพแผนปจจุบันและแผนไทย การ
ดูแลรักษาผูปวยและแกไขปญหาการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพตางๆ ที่อาจเกิดอันตรายตอผูปวย/
ผูบริโภค 
 ในวาระที่วิชาชีพเภสัชกรรมจะครบ 100 ป ในป พ.ศ. 2556 ซึ่งมีเวลาอีก 5 ปขางหนา จึงถือ
เปนโอกาสอันดีที่เภสัชกรทุกคน ทุกองคกร จะไดรวมมือรวมใจกันในการประมวลบทบาทและผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นจากวิชาชีพเภสัชกรรมที่ดําเนินมาถึงวาระ 100 ป เพื่อที่จะไดรวมกันกําหนดบทบาท หนาที่ 
และความรับผิดชอบของวิชาชีพเภสชักรรมและการศึกษาเภสัชศาสตรทั้งแผนปจจุบันและแผนไทย 
และกําหนดแผนพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตร
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ทศวรรษกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550-2559 และแผนยุทธศาสตรชาติการพัฒนาภูมิ
ปญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550-2554  เปนตน เพือ่แสดงใหสังคมไทยและสังคมโลกไดเห็นถงึ
ความสําคัญของวิชาชีพเภสัชกรรมในการพฒันาระบบยาและพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อให
ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยางเหมาะสม ไดรับความคุมครอง
จากเภสัชกรที่ทําหนาที่ปกปองคุมครองมหาชนใหปราศจากอันตรายจากสิ่งที่จะทํารายสุขภาพ และ
การพึ่งตนเอง เพื่อใหประเทศไทยมีการพัฒนาดานยาและสุขภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
ตอไป 

การจัดงานการประชุมสมัชชา ‘เภสัชกรรมไทย 95 ป มุงสูศตวรรษใหม’   ครั้งนี้เปนสวน
หนึ่งของการเตรียมงานสมัชชาเภสัชกรรมไทย100 ป (พ.ศ.2556) ที่เปนความรวมมือของสภาเภสัช
กรรม ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) และองคกรวิชาชีพตาง ๆ 
ภายใตการดําเนินการของคณะกรรมการจัดประชุมเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ป (พ.ศ. 
2556) : เภสัชกรรมไทยและการศึกษา ที่มอบใหคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดการ
ประชุมเพื่อนําเสนอผลจากการประชุมกลุมยอย 6 สาขา ใหไดรับรูในวงกวาง และระดมความคิดเห็น
ที่หลากหลายมากขึ้นในการกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และแผนยุทธศาสตร ในการพัฒนาวิชาชีพ
เภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร ในชวง 5 ป กอนครบวาระ 100 ปวิชาชีพเภสัชกรรมของ
ประเทศไทย  
 
วัตถุประสงค เพ่ือ 

1. ประมวลขอมูลบทบาทหนาที่และผลกระทบ ที่เกิดจากวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาตางๆ ที่มี
ตอสังคมไทย ในรอบ 95 ปทีผ่านมา และเตรียมการพัฒนารวมกันในชวง 5 ป (2551-2556) 
กอนครบวาระ 100 ป 

2. รวมกันจัดทําขอเสนอและยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัช
ศาสตรในในชวง 5 ป (2551-2556) กอนเขาสูศตวรรษหนา (พ.ศ. 2556-2656) 

3. รวมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ป ของวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตรไทย
(วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

• คณะกรรมการจัดประชุมเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ป (พ.ศ. 2556)  
• สภาเภสัชกรรม 
• คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 
งบประมาณ    

1. สภาเภสัชกรรม  
2. คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3. คาลงทะเบียน (ทานละ 500 บาท) 
4. จากการบริจาคของเภสัชกรและองคกรตาง ๆ  
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ผูเขาประชุม 
 เภสัชกรในสาขาตาง ๆ คณาจารยคณะเภสัชศาสตร นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร ผูแทน
ประชาชนหรอืผูบริโภคที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเภสัชกรรม หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวม 600 คน 
 
รูปแบบการจดัประชุม 
 การบรรยาย  การนําเสนอรายงาน การอภปิราย การระดมความคิดเห็น และการเตรียมการ
ประกาศแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร  
 
วันเวลาสถานที่ประชุม 
 วันจันทรที่ 8 ธันวาคม 2551 
 ณ หองประชุม 702 ตึก 80 ป คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลพื้นฐานและความกาวหนาของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยในสาขาตางๆ ที่ผานมา 95 ป 
2. ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และความคิดเห็นของเภสัชกรในสาขาวิชาชีพตางๆ เพื่อใหเกิด

เปนแนวทางในการพัฒนารวมกัน 
3. ไดขอเสนอแนะและแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัช

ศาสตรในชวง พ.ศ. 2551-2556 กอนเขาสูศตวรรษหนา  
4. กลไกประสานงานเตรียมการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ป 
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กําหนดการ 
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เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ป (พ.ศ. 2556)  
วันจันทรที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2551  

ณ  หองประชุมชั้น 10  
อาคารศูนยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑและสมุนไพร 

 คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
------------------------------------------------------ 

 
08.15-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.15 น. กลาวตอนรับและชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดงาน 
  โดย รศ.ภญ.ดร.พรเพญ็  เปรมโยธิน   

      คณบดีคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
09.15-09.30 น. ประธาน ศ.ภก.ดร.ม.ล.ประนต ชุมแสง กลาวเปดงาน 

ประธานคณะอํานวยการเพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรมไทย 100 ป (พ.ศ. 2556) 
9.30-10.15 น. บรรยายพิเศษเรื่อง  

อนาคตที่พึงประสงคของเภสัชกรรมไทยและการศึกษาเภสัชศาสตรในศตวรรษหนา    
  โดย ศ.(พิเศษ) ภก.ดร.ภาวิช ทองโรจน นายกสภาเภสัชกรรม 
10.15-12.00 น. นําเสนอและอภิปรายทั่วไป   

สถานการณและขอเสนอแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาวิชาชีพ 
  - สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล (รศ.ภญ.ดร.บุษบา จินดาวิจักษณ) 
  - สาขาเภสัชกรรมชุมชน (ภก.ธีรวุฒิ พงศเศรษฐไพศาล) 
  - สาขาเภสัชอุตสาหกรรม (ภก.เชิญพร เต็งอํานวย) 
  ดําเนินการโดย รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ 
12.00-13.00 พักอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 นําเสนอและอภิปรายทั่วไป    

สถานการณและขอเสนอแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาวิชาชีพ (ตอ) 
  - สาขาเภสัชศาสตรสังคมและการคุมครองผูบริโภค (ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร) 
  - สาขาบริหารเภสัชกิจและการตลาด (ภญ.บุษกร เลิศวัฒนสิวลี) 
  - สาขาการศึกษาเภสัชศาสตร (รศ.ภญ.ดร.บังอร ศรพีานิชกุลชัย) 
  ดําเนินการโดย รศ.ภก.ดร.พุฒิพงศ สัตยวงศทิพย 
15.15-16.30 อภิปรายและแลกเปลี่ยนตอยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษา

เภสัชศาสตรในชวง พ.ศ. 2551-2556   
  ดําเนินการโดย รศ.ภญ.ดร.พรเพ็ญ  เปรมโยธิน  
           คณบดคีณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล 

 



วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล 

1.  ประเมินสถานภาพของวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาลในศตวรรษที่ผานมา 
 1.1 จุดเริ่มตนของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
 งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในประเทศไทย เริ่มตนในป พ.ศ. 2456 พรอมๆ กับการเริ่มมี
หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทยปรุงยา หลักสูตร 3 ป โดยพระดําริของ จอมพล สมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอเจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ และ พลเอก พระเจาบรมวงศเธอ
พระองคเจารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เปนผูสนองพระดําริ   
 ในสมัยแรกๆ นั้นงานสวนใหญของแพทยปรุงยา เปนไปตามที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ไดทรงชี้แจงไววา  “... ฝายรักษาโรครับผิดชอบในการรักษาและปองกัน
โรค  ฝายปรุงยารับผิดชอบในการจัดหายา ผลิตยา ตลอดจนปรุงยา ตามความตองการของแพทย
ผูรักษา...”  นั่นคือการปรุงยาน้ําผสมตามตํารับของโรงพยาบาล  และยาเตรียมตามฟารมาโคเปย
อังกฤษ (British Pharmacopeia)  และบรรจุใสขวดไวสําหรับจายผูปวยนอก  เภสัชกรโรงพยาบาลใน
ยุคแรกจึงมีหนาที่ผสมยาตามที่แพทยตองการ  และพัฒนาสูตรตํารับใหเปนสูตรเฉพาะสําหรับ
โรงพยาบาล  โดยเฉพาะยาน้ําสําหรับเด็ก และตํารับยาทาผิวหนัง  นอกจากนี้ยังมีหนาที่ผลิตน้ําเกลือ
ประเภทตางๆ ขึ้นใชเองในโรงพยาบาล   นอกจากงานเตรียมยาแลว   งานในความรับผิดชอบจะเนน
ที่การบริหารงบประมาณ  จัดซื้อจัดหา ควบคุมดูแลคลังยา และควบคุมการจายยาใหผูปวยใหถูกตอง  
จะเห็นไดวางานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในระยะแรกนั้นไมไดเนนที่งานบริการผูปวย  แตเนนที่การ
ปรุงยาและผลิตภัณฑเปนสําคัญ 
 

 1.2 ยุคเปลี่ยนแปลงจากการเนนเรื่องผลิตภัณฑไปสูตัวผูปวย 
ประมาณป พ.ศ. 2512 แนวคิดและเนื้อหางานเภสัชกรรมคลินิก (clinical pharmacy) เริ่ม

เปนที่กลาวถึงในประเทศไทย แนวคิดดังกลาวมีรากฐานมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เริ่มเปล่ียน
การทํางานของเภสัชกรใหมาเกี่ยวของกับการดูแลผูปวย โดยเนนถึงการรักษาดวยยา   หลักสูตรการ
เรียนการสอนในแนวทางดังกลาวเริ่มแรกมีที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เปนหลักสูตร 6 ป ผูสําเร็จ
การศึกษาจะไดรับปริญญา Doctor of Pharmacy หรือ Pharm.D.  ในระยะแรกที่แนวคิดของเภสัช
กรรมคลินิกเขามาในประเทศไทยนั้นสวนใหญอยูในแวดวงของฝายการศึกษา  โดยเริ่มมีการสอนวิชา
เภสัชกรรมคลินิกเมื่อป พ.ศ. 2516  แตเภสัชกรโรงพยาบาลสวนใหญยังมองวาเปนแนวคิดที่ไกลเกิน
ความเปนจริง  เพราะในระยะแรกนั้นยังไมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนวาจะเริ่มตนกันอยางไร  งานของ
เภสัชกรโรงพยาบาลเดิมเปนการทํางานอยูเฉพาะในอาณาจักรของตนเอง  เนนการทําหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองของยากอนจายใหผูปวย แทบไมไดพูดคุยกับผูปวยเลย สวนใหญจะมอบให
ผูชวยเภสัชกรเปนผูจายยาใหผูปวยแทน  เภสัชกรเองไมเคยรูหรือสัมผัสปญหาที่เกิดจากยา  เพราะ
ไมเคยมีสวนรวมในทีมรักษาผูปวย   อีกทั้งเภสัชกรก็ไมไดมีบทบาทที่ชัดเจนในทีมวาจะชวยผูปวยได
อยางไร  บุคลากรในวิชาชีพอื่นก็ยังไมมีแนวคิดเกี่ยวกับงานของเภสัชกรดานเภสัชกรรมคลินิกเลย  
การเริ่มตนงานในแนวคิดใหมจึงเปนเรื่องยากและไมไดรับการยอมรับเทาที่ควร  ประกอบกับใน
ชวงเวลานั้นมีเภสัชกรทํางานในโรงพยาบาลจํานวนไมมากนัก   
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 อยางไรก็ตาม ในชวง 20 กวาปที่ผานมา มีเภสัชกรในโรงพยาบาลตางๆ สนใจพัฒนางาน
บริการเภสัชกรรมและงานเภสัชกรรมคลนิิกบาง แตมักเปนการทําตามที่แตละคนสนใจ สวนใหญเปน
การพัฒนาระบบการกระจายยาผูปวยใน ที่เดิมใชระบบการสํารองยาบนหอผูปวยมาเปนระบบการ
จายยาผูปวยรายเตียงทุกวันซึ่งสามารถลดความคลาดเคลื่อนในการบรหิารยาบนหอผูปวยลงไดอยาง
ชัดเจน เภสัชกรเริ่มดําเนินการที่จะไดเห็นคําสั่งใชยาของแพทยโดยไมผานการคัดลอกของพยาบาล 
โดยบางแหงมกีารนําเวชระเบียนผูปวยมาที่หองยาโดยตรง  บางแหงมีเภสัชกรขึ้นไปบนหอผูปวยเพื่อ
คัดลอกคําสั่งใชยาลงในใบสั่งยา  เริ่มมีการนํา patient drug profile มาทดลองใชเพื่อเปนแนวทางใน
การตรวจสอบการไดรับยาของผูปวย จัดการความซ้ําซอนและควบคุมระบบการกระจายยา   อยางไร
ก็ตาม เปนที่นาเสียดายที่การพัฒนาเหลานั้นไมไดดําเนินการอยางเปนระบบ และตอเนื่อง  
บางแหงเปนเพียงการทดลองนํารองและไมไดดําเนินการตอ  บางแหงมีการพัฒนาไปแลวแตตองถอย
กลับสูที่เดิมเพราะเปลี่ยนตัวผูรับผิดชอบ เปนตน 

ป พ.ศ. 2532 เริ่มมีเภสัชกรคูสัญญาออกทํางานโรงพยาบาลในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนเวลา 2 ป  ทําใหมีเภสัชกรโรงพยาบาลมากขึ้น ชวยใหการ
พัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาลมีความหวังขึ้น  ในปพ.ศ.2534 กลุมงานเภสัชกรรม กอง
โรงพยาบาลภูมิภาค ไดรับอนุมัติจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหดําเนินโครงการพัฒนา
งานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล   เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม  และไดคัดเลือกโรงพยาบาลที่เปน
เปาหมายในการพัฒนากิจกรรมดานเภสัชกรรมคลินิก ในเรื่องการกระจายยาแบบ unit dose การให
คําแนะนําปรึกษาเรื่องยา (drug counseling), การติดตามผลการใชยา (drug therapy monitoring), 
การทบทวนการใชยา (drug use review) และ งานการใหบริการขอมูลทางยา (drug information 
service)  ทั้งนี้โดยมีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการ  ครั้งนี้นับเปนจุดเริ่มตนที่กระตุนให
โรงพยาบาลตางๆ หันมาสนใจพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกกันมากขึ้นและเปนรูปแบบมากขึ้น  และ
เริ่มมีการศึกษาและตีพิมพผลงานเกี่ยวกับการใชยากลุมตางๆ ในโรงพยาบาลกันมากขึ้น  เชน ยา
ตานจุลชีพ,  ยา NSAIDs ฯลฯ  อยางไรก็ตาม หลายกิจกรรมที่เริ่มตนแลวในโรงพยาบาลบางแหงตอง
หยุดไปเพราะปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตอมา 

นอกจากกิจกรรมที่กลาวขางตนแลว ยังมีงานเภสัชกรรมคลินิกอื่นๆ อีก ไดแก กิจกรรมการ
ติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (adverse drug reaction monitoring),  การประเมินความ
เหมาะสมในการใชยา (drug use evaluation), และการจัดเตรียมยาปราศจากเชื้อ (aseptic 
dispensary) แตจุดออนของการทํากิจกรรมเหลานี้คือการไมมุงเนนผลลัพธที่ถึงตัวผูปวย  โดย
คงไวเปนการทํากิจกรรมในสวนงานเภสัชกรรมเทานั้น  การทํางานไมเปนแบบสหสาขาวิชาชีพ ขาด
การนําขอมูลที่มีอยูมาใชรวมกัน  เพื่อใหการใชยาเกิดประโยชนสูงสุดกับผูปวย 

ความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานวิชาชีพดานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเกิดขึ้นอีกครั้ง โดย
ในชวงป พ.ศ. 2533 – 2535 มีการนําแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม (Good 
Pharmacy Practice; GPP) ที่รางโดยสมาพันธเภสัชกรรมสมาคมนานาชาติ (FIP) มาเผยแพร และ
ในป พ.ศ. 2535 แนวคิดเกี่ยวกับการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) เริ่มเขามาใน
ประเทศไทย แนวคิดดังกลาวเปนการปรับเปลี่ยนและขยายขอบขายบทบาทของเภสัชกรใหเหมาะกับ
ยุคสมัย  นับเปนการปฏิรูปวิชาชีพเภสัชกรรมอยางแทจริง โดยเนนถึงความรับผิดชอบของเภสัชกรที่
มีตอการดูแลรักษาผูปวยดวยยา เพื่อใหไดผลการรักษาที่ถูกตองตามตองการ และเพิ่มคุณภาพชีวิต
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ของผูปวย นั่นคือเนนผลลัพธที่ถึงตัวผูปวย ไมวาเภสัชกรโรงพยาบาลจะปฏิบัติงานในงานเภสัชกรรม
คลินิกใดๆ ก็ตาม และเภสัชกรตองมีบทบาทที่ชัดเจนในทีมดูแลรักษาผูปวย แนวคิดดังกลาวจะเนน
บทบาทของเภสัชกรที่เริ่มต้ังแตการรับใบส่ังยา  การจายยา เรื่อยไปจนถึงการติดตามผลการใชยาใน
ผูปวย  วาไดผลการรักษาตามที่ตองการหรือไม  ทั้งนี้โดยมีการทํางานเปนทีมรวมกับวิชาชีพอื่นที่
เกี่ยวของ เภสัชกรในทีมมีภารกิจที่สําคัญคือ การคนหาปญหา การแกปญหา และการปองกันปญหาที่
เกิดหรืออาจเกิดจากการใชยา  โรงพยาบาลตางๆ มีการตอบสนองตอแนวคิดของการบริบาลทาง
เภสัชกรรมอยางรวดเร็ว  ซึ่งปจจุบันไดยึดแนวทางดังกลาวเปนเปาหมายในการพัฒนางานบริการ
เภสัชกรรมในโรงพยาบาล ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผูปวยในการใชยา   

กลุมงานเภสัชกรรม กองโรงพยาบาลภูมิภาค  โดย เภสัชกรกิตติ พิทักษนิตินันท  และ
คณะ นับวาเปนผูมีบทบาทสําคัญที่ทําใหแนวคิดของการบริบาลทางเภสัชกรรมไดนําลงสูการปฏิบัติที่
เปนรูปธรรมในโรงพยาบาลหลายแหงทั่วประเทศ  บุคลากรสาธารณสุขอื่นเริ่มเขาใจ  ยอมรับและให
ความรวมมือในระดับที่ดีขึ้นมาก  ขณะเดียวกันคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ ไดจัดทํา
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องในระดับปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก  เพื่อรองรับความตองการใน
การศึกษาตอของเภสัชกร   ซึ่งในระยะเวลาเดียวกันนั้นก็เริ่มมีอาจารยซึ่งสําเร็จการศึกษาไดรับ
ปริญญา Pharm.D. และผานการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาตนเอง
เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานตางๆ  เริ่มทยอยกลับมาสอนในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ  
ทําใหแนวคิดและวิธีดําเนินการของการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมไดถายทอดลงสูนักศึกษาซึ่งสวน
ใหญเปนเภสัชกรโรงพยาบาลที่มาศึกษาตอ  ทําใหโรงพยาบาลตางๆ มีบุคลากรที่เขาใจแนวคิดของ
งานบริการเภสัชกรรมที่เขาถึงตัวผูปวย และพรอมจะเปนแหลงฝกงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร   
เพื่อใหการเรียนการสอนสอดคลองกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

 1.3 การปรับระบบงานบริการเภสัชกรรมเขาสูมาตรฐาน 
ป พ.ศ. 2542 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) รวมกับ กลุมงานเภสัช

กรรม กองโรงพยาบาลภูมิภาค ไดจัดทํามาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ตารางที่ 1) 
เพื่อใหโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ใชเปนแนวทางในการจัดบริการเภสัชกรรมใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันและมีคุณภาพตามที่กําหนด  โดยแจงเวียนและพิมพเอกสารแจกใหโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ไดรับทราบ  จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจกับเภสัชกรโรงพยาบาลเพื่อนําลงสูการปฏิบัติควบคูไปกับ
การพัฒนาคุณภาพตามกระบวนการของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (hospital accreditation) 
(ตารางที่ 2) ปจจุบันมาตรฐานนี้ใชเปนเปาหมายในการพัฒนาและใชในการประเมินเพื่อการรับรอง
งานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทั่วประเทศ  ในมาตรฐานดังกลาวไดกําหนดเรื่องของการบริบาล
ทางเภสัชกรรมไวดวย  จึงทําใหทุกโรงพยาบาลที่เขาสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพจักตองดําเนินการ
ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล    ซึ่งผูบริหารโรงพยาบาลไดใหการสนับสนุนในดาน
ตางๆ เพื่อใหการพัฒนาบรรลุเปาหมาย ดังจะเห็นไดวาในชวง 10 ปที่ผานมานี้ งานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลไดรับการพัฒนาขึ้นเปนอยางมาก  และเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งในเรื่องของระบบงาน
และการปรับบทบาทของเภสัชกรไปสูการดูแลผูปวย   มีทักษะการปฏิบัติและองคความรูเกิดขึ้น
มากมายในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  แตทั้งนี้ยังมีความแตกตางกันในโรงพยาบาลระดับตางๆ ขึ้นกับ
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บริบทของโรงพยาบาลเปนสําคัญ  ระดับการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมจึงมีความแตกตางกันไป
ตามขนาดและประเภทของผูปวยในแตละโรงพยาบาล 

 

ตารางที่ 1 สาระสําคัญของมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล พ.ศ. 2543 – 2545 

มาตรฐานที่ 1 ภาวะความเปนผูนําและการบริหารจัดการงานเภสัชกรรม 
 เนนใหเภสัชกรหัวหนางานมีการกําหนดพันธกิจและเปาหมายของงานเภสัชกรรม จัดทําคูมือ

การปฏิบัติงาน  มีสายบังคับบัญชาการมอบหมายงาน มีการประเมินและพัฒนาคุณภาพการ
บริการ และจัดใหมีบริการ 24 ชั่วโมง หรืออยางนอยตองมี on call pharmacist 

มาตรฐานที่ 2 การบริการเภสัชสนเทศและการใหการศึกษาดานยา 
 เนนการจัดทําขอมูลทางยา,drug monograph, เภสัชตํารับและการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
 ดานยา 
มาตรฐานที่ 3  การสงเสริมการใชยาอยางเหมาะสม 
      เนนการติดตามและเฝาระวังและการรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 
มาตรฐานที่ 4  การกระจายและการควบคุมยา 

เนนการที่เภสัชกรตองเห็นลายมือแพทยเพื่อเปนการตรวจสอบซ้ําในคําสั่งใชยา เภสัชกรตอง
เปนผูสงมอบยาและใหคําแนะนําการใชยากับผูปวย การจายยาผูปวยในตองจายยาให
เพียงพอสําหรับใชใน 24 ชั่วโมง (daily dose) และมีการสํารองยาในหอผูปวยอยางเหมาะสม 
มีวิธีปฏิบัติงานและมาตรการควบคุมการกระจายยาที่ตองควบคุมเปนพิเศษ ตลอดจนมี
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการปองกันและรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา              

 มาตรฐานที่ 5 อุปกรณสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
       เนนใหมีสถานที่และระบบในการเก็บรักษายาที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งมีการ

บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ                         
มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล พ.ศ. 2546 – 2548 
 มาตรฐานที่ 1 ภาวะความเปนผูนําและการบริหารจัดการงานเภสัชกรรม  

เนนใหเภสัชกรหัวหนางานมีการบริหารจัดการมุงเนนการบริบาลเภสัชกรรม มีการกําหนด
เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานระยะสั้น  ระยะยาว และตารางการกํากับงาน การกําหนด
คุณสมบัติของหัวหนาหนวยงานเภสัชกรรม มีการกําหนดมาตรฐานการจัดหาและเลือกสรร
บุคลากร  มีแผนการศึกษาตอเนื่องหรือฝกอบรม/ปฐมนิเทศบุคลากร เนนคุณภาพการบริการ  
กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานในเรื่องคาใชจายดานยา   

 มาตรฐานที่ 2 การบริการเภสัชสนเทศและการใหการศึกษาดานยา 
  เนนการใหการศึกษาดานยาแกผูปวยเชิงรุก โดยตองใหขอมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการ 
  สนับสนุน (evidence-based)  
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  มาตรฐานที่ 3  การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล 
เนนการจัดทําประวัติการใชยาของผูปวย การนําขอมูลการประเมินการใชยาในโรงพยาบาล
มาปรับปรุงเภสัชตํารับใหเหมาะสมทันสมัยและสม่ําเสมอ การเฝาระวังเชิงรุกของการติดตาม
อาการไมพึงประสงคจากการใชยาโดยใช trigger tools และการใหคําปรึกษาดานยา 

   มาตรฐานที่ 4  การกระจายและการควบคุมยา    
เนนใหเภสัชกรเปนผูสงมอบยาใหผูปวยทุกราย โดยเฉพาะยาเด็ก ยาที่มีชวงการรักษาแคบ 
ยาที่มีอาการไมพึงประสงคสําคัญ  ยาที่มีเทคนิคการใชพิเศษ ฯลฯ มีการกําหนดใหการสั่งใช
ยาจะตองสั่งโดยแพทยเฉพาะทางสําหรับยาที่ส่ังนั้น ใหทําการปรุงและผสมยา  
( iv admixture/ non iv preparation) ตํารับที่ไมมีจําหนายในทองตลาดโดยผูทํางานตอง
ไดรับการฝกฝนเปนอยางดีตามมาตรฐาน มีการทํา drug recall มีนโยบายวิธีปฏิบัติงาน 
เรื่องยาตานมะเร็งและยาอันตรายอื่นๆ และมีการสํารวจยาคงคลังและการควบคุมเรื่องยา
หมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ  

มาตรฐานที่ 5 อุปกรณสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกและแหลงขอสนเทศทางยา 
เนนใหการเตรียมและการบรรจุยามีพื้นที่และอุปกรณเหมาะสม เชน การเตรียมยาตานมะเร็ง 
ตลอดจนการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชเพื่อบันทึกการใชยาและขอมูลทางคลินิกของผูปวย 
ระบบคุมคลังยา ระบบขอมูลยาและอื่นๆ  รวมทั้งมีแหลงขอสนเทศทางยาที่ทันสมัย 

มาตรฐานที่ 6 การศึกษาวิจัย 
เนนใหเภสัชกรทําการศึกษาวิจัยหรือมีสวนรวมเปนคณะกรรมการวิจัยทางคลินิก 

 
ตารางที่ 2 สาระสําคัญของมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)  
มาตรฐานโรงพยาบาล แนวทางพัฒนาคณุภาพโดยมุงผูปวยเปนศนูยกลาง ฉบับปกาญจนา

ภิเษก พ.ศ. 2537  
หมวดที่ 1 การนําขององคกร 
หมวดที่ 2 มาตรฐานรวม 
หมวดที่ 3 การบริหารระดับองคกร 
หมวดที่ 4 บริการทางคลินิก 

ไดแก บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (A&E), บริการวิสัญญี (ANE), บริการโลหิต (BLD), 
บริการผูปวยวิกฤติ/หนวยบําบัดพิเศษ (CRI), บริการสุขศึกษา (EDU), บริการผูปวยใน (INP), 
บริการพยาธิวิทยาคลินิก/ชันสูตร (LAB), บริการทารกแรกเกิด (NS), บริการอาหารและ
โภชนาการ (NUT), บริการสูติกรรม (OBS), บริการผูปวยนอก (OPD), บริการผาตัด/หองผาตัด 
(OPR), บริการพยาธิวิทยากายวิภาค (PAT), บริการเภสัชกรรม (PHA), บริการรังสีวิทยา 
(RAD), บริการฟนฟูสมรรถภาพ (REH), บริการสังคมสงเคราะห (SOC) 

  ทั้งนี้ มาตรฐานบริการเภสัชกรรม มี 9 ขอดังนี้  
     PHA 1 พันธกิจ เปาหมาย และ วัตถุประสงค 

 มีการกําหนดพันธกิจ ปรัชญา ขอบเขต เปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดบริการ
เภสัชกรรมเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
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 PHA 2 การจัดองคกรและการบริหาร 
มีการจัดองคกรและการบริหารซึ่งเอื้ออํานวยตอการใหบริการเภสัชกรรมตามพันธกิจ
ที่กําหนดไวไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 PHA 3 การจัดการทรัพยากรบุคคล 
 มีการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อใหบริการเภสัชกรรมไดตามพันธกิจที่กําหนดไว

อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 PHA 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   มีการเตรียมความพรอมเพิ่มพนูความรูทักษะเจาหนาที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 PHA 5 นโยบายและวิธีปฏิบัติ 

มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรซึ่งสะทอนคงวามรูและหลักการของ
วิชาชีพที่ทันสมัย สอดคลองกับลักษณะงานของบริการเภสัชกรรม/กฎระเบียบที่
เกี่ยวของและเจาหนาที่ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

 PHA 6 ส่ิงแวดลอม อาคารสถานที่ 
 ส่ิงแวดลอม อาคารสถานที่ เอื้ออํานวยตอการใหบริการเภสัชกรรมอยางสะดวก 

ปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    PHA 7 เครื่องมือ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

  มีเครื่องมือ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐานเพื่อใหบริการเภสัช
กรรมไดอยางปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 PHA 8 ระบบงาน/กระบวนการใหบริการ 
   มีระบบงาน/กระบวนการใหบริการเภสัชกรรมที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

และตอบสนองความตองการของผูปวยแตละราย 
 PHA 9 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
    มีกิจกรรมติดตามประเมินและพัฒนาคุณภาพของบริการเภสัชกรรมโดยการทํางาน 
    เปนทีม 

 หมวดที่ 5 บริการสนับสนุนอื่น ๆ  
 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป พ.ศ 2549 

มาตรฐานระบบยา 
หมวดที่ 1 การวางแผนทรัพยากรและการจัดการ 

ก. การวางแผน ทรพัยากร และการจัดการ 
1.  คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพที่รับผิดชอบ เพื่อสงเสริมใหเกิดระบบการจัดการดาน
ยา (Medication Management System) ที่มีประสิทธิภาพรูปแบบหรือบทบาท ความ
รับผิดชอบ แตกตางไปตามบริบทของแตละโรงพยาบาล 
2.  มีการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) และ
เทคโนโลยีใหมๆ ในการบริหารระบบยาอยางสม่ําเสมอ 
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3.   มีการจัดทาํบัญชียาโรงพยาบาลเพื่อจํากัดใหมีรายการยาที่จําเปน มีการทบทวน   
     บัญชียาอยางนอยปละครั้ง และกําหนดมาตรการความปลอดภัยสําหรับยาใหม  
     รวมทั้งมีแนวทางปฏิบัติในการขอใชยาที่อยูนอกบัญชยีา   
4.   การจัดหาเวชภัณฑเปนไปตามบัญชียาที่ผานการรับรอง มีกระบวนการในการ 

  จัดการกับปญหายาขาดแคลน และยาที่จําเปนเรงดวน  
5. องคกรกําหนดนโยบาย กลวิธี และนําสูการปฏิบัติเพื่อปองกันการคลาด เคลื่อน 

และเหตุการณไมพึงประสงคจากการสั่งใชยา มีการตอบสนองตออุบัติการณ
เหตุการณไมพึงประสงคจากยา และความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นหรือที่มี
โอกาสเกิดขึ้นอยางเหมาะสม  

6. ผูประกอบวิชาชีพไดรับการประเมินและเพิ่มความรูความสามารถ (Competency) 
เกี่ยวกับระบบยา และการใชยาที่เหมาะสม ปลอดภัยกอนเริ่มตนปฏิบัติงานและเปน
ประจําทุกป  

ข.  การเก็บ / สํารองยา 
1.   มีระบบการจัดการคลังยาที่มีประสิทธิภาพตลอดจนสรางหลักประกันวายาจะมี

คุณภาพทุกจุดของการเก็บ/สํารอง 
2.   มีการจํากัดการสํารองยาไวที่หนวยดูแลผูปวย ไมมีการเก็บอิเล็คโตรไลทเขมขนไว

ในหนวยดูแลผูปวย 
3.  ยาที่เก็บไวในหนวยดูแลผูปวยอยูในรูปแบบและขนาดบรรจุที่เหมาะสมเพื่อลดความ

รุนแรงของผลจากความคลาดเคลื่อน ตลอดจนสามารถทวนกลับถึงแหลงที่มา การ
ดูแลใหยามีสภาพพรอมใชตลอดเวลา 

4.  มีการจัดใหมียา และ/หรือ เวชภัณฑฉุกเฉินตามความจําเปน ในหนวยดูแลผูปวย
ตางๆ พรอมทั้งการวางระบบควบคุม และดูแลใหเกิดความปลอดภัย 

หมวดที่ 2 การใชยา 
ก. การสั่งใชยา และถายทอดคําสั่ง  

1.  ผูที่เกี่ยวของกับระบบยาสามารถเขาถึงขอมูลเฉพาะของผูปวยแตละราย ครอบคลุม  
ขอมูลทั่วไป การวินิจฉัยโรค ขอมูลการรักษา รวมถึงขอมูลทางหองปฏิบัติการที่
จําเปน 

2.  มีระบบหรือแนวทางการสั่งใชยา โดยมุงเนนใหเกิดการตรวจสอบ เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนจากการแปลคําสั่งหรือการถายทอดคําสั่ง 

3.  มีการกําหนดมาตรฐานการสื่อสารดานการสั่งใชยาเพื่อสงเสริมใหเกิดความ
ปลอดภัย เชน หลีกเลี่ยงการสั่งโดยวาจา ตัวยอที่ไมควรใช 

4.  มีการทบทวนและปรับปรุงคําสั่งใชยาที่จัดพิมพไวลวงหนาใหเปนปจจุบัน 
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ข. การเตรียม การจัดจาย และการบริหาร 
1.  มีการทบทวนความเหมาะสมของคําสั่งใชยาทุกรายการ มุงเนนความปลอดภัย 
2.  มีการกระจายยาอยางเหมาะสม ในรูปแบบที่เอื้อตอการบริหาร ภายในเวลาที่

สอดคลองตามความตองการของผูปวย โดยเฉพาะการเตรียมยาสําหรับผูปวย
เฉพาะราย (Extemporaneous preparation) หรืยาที่ไมจําหนายในทองตลาด
สอดคลองกับหลักการเตรียมยาที่ดี 

3.  ยาไดรับการติดฉลากอยางเหมาะสม ชัดเจนและอานงายติดที่ภาชนะบรรจุยาทุก
ประเภท และมีฉลากยาติดจนถึงจุดที่ใหยาแกผูปวยโดยระบุชื่อผูปวย ชื่อยา ความ
เขมขน และขนาดยา 

4.  มีการกระจายยาอยางเหมาะสม ในรูปแบบที่เอื้อตอการบริหารยา ภายในเวลาที่
สอดคลองตามความตองการของผูปวย 

5.  มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการสงมอบยา โดยเภสัชกรเปนผูสงมอบและมีแนวทางการ
ติดตามการใชยาสําหรับผูปวยที่ตองติดตามตอเนื่องตามความเหมาะสม 

6.  มีกระบวนการในการระบุแฟมรายการยาที่ผูปวยไดรับอยางถูกตองแมนยํา และใช
รายการนี้ ในการใหยาที่ถูกตองแกผูปวยในทุกจุดของการใหบริการ มีการ
เปรียบเทียบแฟมรายการยาที่ผูปวยกําลังใชกับคําสั่งแพทยเมื่อมีการรับไว ยายหอ
ผูปวยและ /หรือ จําหนาย 

7.   มีการวางระบบเพื่อใหเกิดการบริหารยาหรือใหยาแกผูปวยอยางชัดเจน รวมทั้ง
ปองกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณที่เกี่ยวของ 

8.  การใหความรู การเสริมทักษะ โดยใหผูปวย/ญาติ เขารวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการดูแลเพ่ือความถูกตอง บรรลุประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใชยา 

9. ผูปวยไดรับการติดตามผลการบําบัดรักษาดวยยาและบันทึกไวในเวชระเบียน 
 

1.4 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพเขาสูมาตรฐาน 
ในการพัฒนาคุณภาพงานเขาสูมาตรฐาน เภสัชกรและโรงพยาบาลจะตองมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงในหลายดาน จึงมีปญหาและอุปสรรคตางๆ ดังนี้  
1.   ความไมเขาใจ ทั้งในสวนของเภสัชกรเอง และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการปรับระบบงาน

ของเภสัชกร   ไมเขาใจวาทําไมตองเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทําตอเนื่องกันมาเปนสิบๆ ป ไมเห็นประโยชน 
มีแตเพิ่มภาระ ทั้งนี้เพราะที่ผานมาไมเคยมีการบันทึกอุบัติการณที่เกิดขึ้นกับผูปวย ไมมีการวิเคราะห
ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติการณดังกลาว จึงไมเห็นความบกพรองในระบบที่ทําใหเกิดปญหา จึงไม
เกิดแนวคิดของการปรับระบบงานเพื่อแกไขหรือปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นอีก    

2.   ความไมสนใจตอการเปลี่ยนแปลง ยังคิดแบบเดิมๆ เภสัชกรจํานวนมากยังเคยชินกับ
การทํางานที่ถือวาสิ้นสุดภารกิจเมื่อยาถูกจายออกไปพนหองยา แตปจจุบันเมื่อมีแนวคิดของการ
บริบาลทางเภสัชกรรมเกิดขึ้น เปาหมายการทํางานของเภสัชกรจึงเปลี่ยนไปเนนที่ความปลอดภัยใน
การใชยาของผูปวย เมื่อจายยาไปแลวจึงตองติดตามดวยวามีปญหาอะไรเกิดขึ้นกอนที่ผูปวยจะไดรับ
ยาและหลังจากที่ไดรับยาแลว  ทําใหมีการชวยเหลือกันทํางานเปนทีมกับพยาบาลมากขึ้น 
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3.   ภาระงานในโรงพยาบาลบางแหงมากเกินอัตรากําลังที่มีอยู ทําใหการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงเปนไปดวยความยากลําบาก 

4.   หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมไมเขาใจหรือขาดแนวคิดเชิงการพัฒนา จึงขาดผูนําที่จะเริ่ม
การเปลี่ยนแปลง ขาดแผนงานที่จะทําการพัฒนาเปนขั้นตอนเพราะไมรูจะเริ่มตนจุดไหน อยางไร 

5.   ไมไดรับความรวมมือจากวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของกับการทํางานของเภสัชกร ทําใหไม
สามารถปรับระบบใหเขาสูมาตรฐานได 

6.   ผูบริหารไมใหการสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ อัตรากําลัง และโดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งเปนสิ่งจําเปนมากในการพัฒนาระบบยาใหบรรลุเปาหมาย เพื่อลดภาระงาน ลดความ
ผิดพลาด และเพื่อการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ของผูปวยเขาดวยกัน   ผูบริหารไมออกนโยบายเพื่อให
เกิดผลการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร ทําใหเปนการผลักดันเฉพาะจากเภสัชกรฝายเดียว ไมบังเกิดผลลัพธที่
ชัดเจนและทั่วทั้งองคกร จะมีความรวมมือเฉพาะจากผูที่เขาใจและเห็นดวยเทานั้น ทําใหเปนการ
ทํางานแยกสวน 

 
1.5 ประโยชนที่ไดรับจากการปรับระบบงานเขาสูมาตรฐาน 

การปรับระบบงานเขาสูมาตรฐาน ทําใหเกิดประโยชนหลายประการ ดังนี้  
1.  ลดความสิ้นเปลือง ส่ิงที่เห็นชัดเจนในระยะแรกเมื่อเริ่มปรับระบบ คือสามารถลด

คาใชจายที่เกิดจากการสํารองยาบนหอผูปวยลงไดเปนจํานวนมาก ในบางโรงพยาบาลรายงานตัวเลข
เปนเลข 6 หลัก   ซึ่งเปนมูลคายาที่หมดอายุ ยาเหลือคางบนหอผูปวยที่ตองทิ้งเพราะสภาพยาที่
เปลี่ยนไป ยาคางในตูเย็นที่ไมแนใจในประสิทธิผล ฯลฯ   

2.  ลดภาระงานของพยาบาลและชวยใหทํางานสะดวกขึ้น เพราะมีการปรับระบบการจายยา
ผูปวยในเปนรายเตียงและเปนวันตอวัน ขณะเดียวกันทําใหลดความคลาดเคลื่อนในการใหยาแก
ผูปวยลงดวย   

3.  การมีหนวยผสมยาเคมีบําบัดเกิดขึ้นตามมาตรฐานที่พึงเปน ทําใหคาใชจายเรื่องยาของ
โรงพยาบาลโดยรวมลดลง บุคลากรมั่นใจในความปลอดภัยทั้งตัวผูประกอบวิชาชีพเองและตัวผูปวยที่
ไดรับยา 

4.  มีการประสานขอมูลกันมากขึ้นในการดูแลผูปวย เกิดการทํางานในลักษณะของสหสาขา
วิชาชีพ เกิดการเรียนรูและการยอมรับกันมากขึ้น สนับสนุนใหการนําแนวคิดของการบริบาลทาง
เภสัชกรรมลงสูการปฏิบัติไดงายขึ้น 

5.  มีการเก็บขอมูล สถิติตางๆ กันมากขึ้น ทั้งในเรื่องของความคลาดเคลื่อนทางยา สถิติ
ผูปวยเพื่อนํามาเปนขอมูลในการปรับอัตรากําลังและบริการที่จะลดหรือเพิ่มตามความจําเปน 

6.  เภสัชกรโดยภาพรวมทั้งประเทศมีความตื่นตัวและเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาท
วิชาชีพ ที่ตองเนนผลลัพธที่ถึงตัวผูปวย มีการนําองคความรูทางวิชาชีพมาใชในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้นกวาเดิมซึ่งมุงเนนแตการบริการเปนหลัก 

7.  เริ่มเปนที่ยอมรับวาขอมูลเรื่องการใชยาในโรงพยาบาลมีมากมาย และเกี่ยวของกับหลาย
หนวยงาน จึงควรมีการรวบรวมขอมูลเหลานั้นใหเปนหมวดหมู งายตอการสืบคน เพื่อการวางแผน
แกไขและปรับปรุง   จึงมีการกําหนดตัวเภสัชกรที่จะทําหนาที่เปนศูนยรวบรวมและจัดการขอมูล
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ดังกลาว เชน ขอมูลเรื่องของการเกิดอาการไมพึงประสงค ความคลาดเคลื่อนทางยา การประเมิน
ความเหมาะสมในการใชยา คาใชจายเรื่องยา เปนตน 

8.   เริ่มมีการบันทึกอุบัติการณความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ มีการหาสาเหตุ ปรับ
กระบวนการ รวมทั้งหาแนวทางการปองกันการเกิดเหตุการณซ้ํา มีการนําอุบัติการณที่เกิดขึ้นมาเปน
บทเรียนสําหรับการเรียนรูรวมกัน   

 
1.6 การพัฒนาเขาสูการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมเต็มรูปแบบ 

ต้ังแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา  โรงพยาบาลในประเทศไทยมีการพัฒนาคุณภาพ ปรับระบบ
การทํางาน เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรมชัดเจน   โดยเฉพาะเรื่องของระบบยาที่เกี่ยวของกับทั้ง
แพทย เภสัชกร และพยาบาล     มีการบันทึกอุบัติการณตางๆ ที่เปนเหตุการณพึงสังวร (sentinel 
events) ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล   พบวาเรื่องของความคลาดเคลื่อนทางยาเปนอุบัติการณในอันดับ
ตนๆ  และเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเรื่องของความปลอดภัยในการใชยามีหลายมิติที่ตองไดรับ
ความเอาใจใสและเฝาระวัง  การทํางานเปนทีมตลอดจนการที่ตองมีการตรวจสอบขามระหวางวิชาชีพ  
การตรวจสอบซ้ําในวิชาชีพเดียวกัน จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได   

 
1.7 ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาชีพ 
 1.7.1 มีการนาํมาตรฐานวิชาชีพลงสูภาคปฏิบัติ และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนใน

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และคุณภาพงานที่สูงขึ้น งานที่เห็นไดชดัเจนมาก คือ งานผสมยาเคมี
บําบัด และงานติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ในระยะแรกงานทั้งสองดานเริ่มขึ้นใน
โรงพยาบาลไมกี่แหง แตผลจากการดําเนินงานโดยฝายเภสัชกรรม ไดกอใหเกิดผลลัพธที่ดีตอระบบ
ยาและระบบการดูแลผูปวยโดยรวม จึงเปนที่กลาวถึงดวยความพึงพอใจในหมูแพทยและบุคลากร
สาธารณสุข ทาํใหงานทั้งสองดานเกิดขึ้นในโรงพยาบาลทั่วประเทศอยางเปนรูปธรรม  นอกจากงาน
ทั้งสองดานแลว งานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นและกาํลังขยายวงกวางขึ้น ไดแก งานดูแลผูปวยใชยาวารฟาริน 
งานดูแลผูปวยติดเชื้อเอชไชวี เปนตน จากการทํางานที่พัฒนาขึ้นเหลานี้ เปนผลใหเภสัชกรใน
โรงพยาบาลเพิ่มจํานวนขึ้นอยางมาก สงผลตอเนื่องไปยังคุณภาพงานเภสัชกรรมที่ดีขึน้ และยังชวย
ลดภาระคาใชจายเรื่องยาของโรงพยาบาลลงดวย 

1.7.2 เกิดการรวมตัวของเภสัชกรผูทํางานกลายเปนชุมชนนักปฏิบัติ (community of 
practice, CoP) มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (knowledge management, KM) ทําใหประสบการณ
ดีๆ ไดรับการถายทอดและนําไปเปนแบบอยางดําเนินการตอ  หากมีปญหาก็ชวยกันแกไข ทั้งนี้
ชุมชนนักปฏิบัติที่เกิดขึ้นแลว ไดแก  

- GTOPP กลุมเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง  
- PIPHAT กลุมเภสัชกรผูดูแลผูปวยติดเชื้อเอชไอวี 
- AdCOPT กลุมเภสัชกรเฝาระวังปญหาอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  
- กลุมเภสัชกรบริหารคลังยาและจัดซื้อยา 
- กลุมเภสัชกรดูแลผูปวยใชยาวารฟาริน  
- กลุมเภสัชกรดูแลผูปวยเบาหวาน 
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1.7.3 ความสําเร็จของการดําเนินงานของเภสัชกรในแตละชุมชนนักปฏิบัติ ไดกอใหเกิดการ
ขยายงานในโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ยังไมมีงานนั้นๆ  โดยเภสัชกรมีความตองการที่จะเขารับการฝก
เทคนิคการทํางาน และผูบริหารใหการสนับสนุนอยางเต็มที่  ในสวนของเภสัชกรผูใหการฝกก็ไดรับ
การสนับสนุนจากผูบริหารเชนกัน เกิดการยกยองเปนอาจารยและเปนแหลงฝก เชน หนวยเคมีบําบัด 
กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชารักษ ไดรับการยกยองจากสมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล (ประเทศไทย) ใหเปนแหลงฝกงานผสมยาเคมีบําบัด และเปนอาจารยผูใหการฝก 

1.7.4 จาการปฏิบัติงานของเภสัชกรในดานตางๆ อยางดี กอใหเกิดผลงานในดานตางๆ ที่
สมควรยกยอง ไดแก ดานบริหารจัดการงานเภสัชกรรม ดานบริบาลทางเภสัชกรรม ดานผลิตยาใน
โรงพยาบาล ดานบริการขอมูลยาและเภสัชสนเทศ ดานเภสัชกรรมชุมชน ฯลฯ 

1.7.5 มีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะทางเกิดขึ้น 
1.7.6 มีอัตรากําลังเภสัชกรโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 
1.7.7 เปนที่ยอมรับของสหสาขาวิชาชีพและสังคมมากขึ้น 
1.7.8 ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใชยาในกลุมเสี่ยงและยากลุมอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งเห็น

ไดชัดเจนจากงานผสมยาเคมีบําบัด และงานติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 
 

2.  วิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งแนวโนมของ
การพัฒนาการของวิชาชีพ  
2.1 วิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
จุดแข็ง   
1. มีการประกาศมาตรฐานวิชาชีพที่ชัดเจนรวมทั้ง position statement  
2. เภสัชกรโรงพยาบาลมีพันธกิจตอวิชาชีพชัดเจน 
3. มีการตั้งกลุมเภสัชกรโรงพยาบาลสาขาตางๆ เชนเคมีบําบัด โรคติดเชื้อ บริหารเวชภัณฑ ฯลฯ 
4. มีการยกระดับมาตรฐานเภสัชกรโรงพยาบาลโดยการรับรองจากวิทยาลัยเภสัชบําบัด รวมถึง

มีบทบาทในการถายทอดความรูแกนักศึกษาเภสัชศาสตรทุกระดับ   
5. มีการกําหนดสมรรถนะของวชิาชีพและระดับของความกาวหนาอยางชัดเจน  
6. มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
7. มีองคกรวิชาชพีระดับชาติและระดับทองถิ่นที่เขมแข็ง 
8. มีอัตราการเปลี่ยนงานนอย 
9. การไดรับการยอมรับจากวิชาชีพอื่นๆ 
จุดออน  
1. ความเปนเครือขายกับสมาคมวิชาชีพอื่นๆ เปนไปอยางหลวมๆ 
2. ยังไมไดกําหนดมาตรฐานภาระงาน / work load ของเภสัชกรโรงพยาบาล  
3. มาตรฐานวิชาชีพยังสูการปฏิบัติไมทั่วถึง 
4. คาตอบแทนไมจูงใจเมื่อเทียบกับวิชาชีพเภสัชกรรมดานอืน่ หรอื วิชาชีพอืน่ 
5. บัณฑิตไมสามารถปฏิบัติงานไดทันที 
6. ความเสี่ยงในการถูกฟองรอง 
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7.  ยังขาดความเชื่อมโยงและการติดตามเรื่องความปลอดภัยในการใชยาในผูปวยในภาพรวม
ของทั้งระบบยา โดยเฉพาะระบบการบริหารยาที่เกี่ยวของกับพยาบาล  และการสั่งใชยาของ
แพทย โดยสรุปคือเภสัชกรโรงพยาบาลยังมองภาพระบบยาทั้งระบบยังไมชัดเจน 

8. ภาวะความเปนผูนําของหัวหนากลุมงาน และขาดการชี้นําในการพัฒนาระบบยา 

9. ขาดการเนนความรูในเรื่องผลิตภัณฑยา (products) ซึ่งจะสรางความแตกตางและคุณคา
ใหกับวิชาชีพ  

โอกาส 
1. มีเภสัชกรคูสัญญา 
2. หลักสูตร 6 ป 
3. พรพ สภาเภสัชกรรม และองคกรระดับชาติ เชน สปสช ทําใหการปฏิบัติงานมีทิศทาง และ

บทบาทที่ชัดเจน มีการพัฒนางานไดมาตรฐานและจริยธรรม 
4. สังคมมีการเรียกรองและตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
5. การจัดต้ังวิทยาลัยเภสัชบําบัดของสภาฯ และสถาบันการศึกษา ทําใหมีความตองการเภสัช

กร ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น 
6. มีเทคโนโลยี และ สารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาระบบยา  
7. โรงพยาบาลมีการพัฒนาเปน excellence center สงผลถึงการพัฒนางานเภสัชกรรม

โรงพยาบาล 
8.  รานยา เปน PCU เชื่อมโยงกับโรงพยาบาล 

ภัยคุกคาม 
1. สถาบันการศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลาย และตองการใหเภสัชกรโรงพยาบาลชวยใหการ

ฝกงาน 
2. เศรษฐกิจทุนนยิม คานิยมเนนความสบาย 
3. ความชัดเจนของวิชาชีพขางเคียง  
4. สังคมคาดหวังงานที่มีคุณภาพ  
5. กฎหมาย/พรบ.ที่เกี่ยวของ 
6. ขาดโอกาสในการเขาถึงนโยบายทางการแพทย  
7. ภาวะการเมือง 

2.2 แนวโนมการพัฒนาวิชาชีพ 
 1.  ปจจัย 

นับจากนี้เปนตนไปถือเปนการเริ่มตนยุคของการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมเต็มรูปแบบ  
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไป  ปจจัยสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาเปนไปไดรวดเร็วและ
ตอเนื่องคือ 
 1.1 หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม  ตองมีวิสัยทัศนและมีความชัดเจนในเรื่องของการให
การบริบาลทางเภสัชกรรม  เพราะตองมีการเตรียมการลวงหนาในเรื่องของบุคลากร  ทั้งอัตรากําลัง  
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องคความรูและทักษะ ตลอดจนเจตคติ  อยางไรก็ตาม หากเริ่มงานโดยไมมีการวางแผนและจัดระบบ
ลวงหนา  หรือหัวหนามอบใหเปนงานฝากทําเมื่อมีเวลา ก็ยอมจะหวังผลสําเร็จและเกิดงานที่ตอเนื่อง
ไดยาก   
 1.2 เภสัชกรที่รับผิดชอบ  ตองมีความพรอมในเรื่องขององคความรู  มีความมั่นใจและ
กลาที่จะใหความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  การศึกษาและการฝกอบรมเพิ่มเติมจึงเปน
ส่ิงจําเปนอยางยิ่ง   
 1.3 ทีมสหสาขาวิชาชีพ  การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมจะตองทํางานเปนทีมรวมกับ
วิชาชีพอื่น  ตองมีการบันทึกและสงตอขอมูลใหแพทยและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
รับทราบ  มีการเชื่อมโยงขอมูลในการดูแลผูปวย  จึงจะเกิดประโยชนและเพิ่มคุณภาพในการรักษาได
ชัดเจน  ดังนั้นจึงควรมีการประสานใหเขาใจในบทบาทที่ตองมีการดําเนินการที่ตอเนื่องกัน 
 1.4 การเลือกกลุมผูปวยที่จะเริ่มใหการบริบาลทางเภสัชกรรมมีความสําคัญ  หากเปน
กลุมผูปวยที่มีปญหาเรื่องการใชยาและเปนความตองการของวิชาชีพอื่นที่ตองการใหเภสัชกรเขามา
ชวยดูแลผูปวยกลุมดังกลาวนั้นอยูแลว  ก็จะเปนการงายตอการเริ่มตน    และขจัดปญหาความไม
เขาใจในระหวางวิชาชีพไปได   เชน  ผูปวยเบาหวาน   ผูปวยสูงอายุ   ผูปวยลางไตที่มีการใชยา
รวมกันหลายชนิด (polypharmacy)  เปนตน 
 1.5 การสรางทีมงานเภสัชกรที่รับผิดชอบ  หลังจากงานที่เริ่มตนเปนที่ยอมรับและไวใจ
ของทีมสหสาขาวิชาชีพแลว  เภสัชกรผูรับผิดชอบควรเริ่มสรางทีมงานดวยการเรียนรูรวมกันและ
แบงปนประสบการณ  เพื่อใหสามารถขยายกลุมผูปวยที่รับผิดชอบได  และพรอมที่จะเปนแหลงฝก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร เพื่อใหไดเรียนรูทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นกับ
ผูปวย  ซึ่งตองการทั้งความรวดเร็วและถูกตอง  ดีกวาการฝกแกปญหาบนกระดาษเทานั้น 
 

2. รูปแบบ 

การบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก 
ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล  ปจจุบันเภสัชกรจะทําหนาที่สงมอบยาให

ผูปวยนอกทุกคนหากมีอัตรากําลังเพียงพอ  หากไมสามารถทําไดจะตองมีเกณฑในการคัดกรอง
ผูปวย  หรือกลุมยาที่เภสัชกรตองทําหนาที่สงมอบพรอมใหคําแนะนําที่จําเปนสําหรับการใชยาในกลุม
นั้น  ซึ่งถือวาเปนขั้นพื้นฐานของการพัฒนาใหเขาสูมาตรฐาน  แตการสงมอบยาดังกลาวเปนการ
ส่ือสารทางเดียวและเปนลักษณะของการใหความรูมากกวาที่จะเปนการใหคําปรึกษา (counseling) 
เพื่อแกปญหาของผูปวยเฉพาะคน   

โดยทั่วไปแลวเภสัชกรควรประเมินใบสั่งยาทุกใบกอนการจัดยาใหผูปวย  ทั้งใบสั่งยาผูปวย
นอกและผูปวยใน หากมีปญหาจะไดหารือกับผูส่ังใชยากอน  และหากมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งจะได
ดําเนินการกอนจายยาใหผูปวย การประเมินใบส่ังยาเนนที่ความปลอดภัยในการใชยา ดังนั้น ปญหา
แรกที่เภสัชกรควรคํานึง คือ ความคลาดเคลื่อนทางยา  ปญหาการแพยาซ้ํา หรือแพยาขามกลุม 
ปญหาเรื่องอาการไมพึงประสงคที่รุนแรงจากยา ปญหาเรื่องขนาดยาไมเหมาะสมโดยเฉพาะในผูปวย
เด็ก ฯลฯ  เหลานี้ลวนเปนปญหาที่เภสัชกรตองใชความรูความสามารถในการคนหาและประเมิน  การ
สงตอขอมูลตลอดจนเสนอแนวทางแกไขไปยังแพทยและผูที่เกี่ยวของ  จะนําไปสูความปลอดภัยใน
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การใชยาที่เพิ่มขึ้น การประเมินใบสั่งยาอาจเริ่มจากยาบางตัวหรือทุกตัวที่โรงพยาบาลกําหนดใน
รายการยาที่ตองระมัดระวังสูง (high-alert drugs) หรือยาที่มีอุบัติการณการแพสูง (ขอมูลจากการ
รวบรวมและวิเคราะหในสวนของโรงพยาบาลเอง) หรือ ยาที่มีปฏิกิริยาระหวางยามาก หรือ ตาม
สถานการณที่เภสัชกรประเมินวามีความจําเปน ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปในแตละทองที่และ
ลักษณะของสถานพยาบาล 

  
Ambulatory Care 
ในโรงพยาบาลที่มีผูปวยซึ่งมีสภาวะโรคซับซอน  มีพยาธิสภาพหลายระบบ  มีการใชยา

หลายขนานรวมกันที่มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหวางยา  หรือมีโอกาสเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา
มากขึ้น  ประกอบกับรูปแบบยาที่ใชและวิธีรับประทานยามีความยุงยาก  จําเปนที่ตองมีเภสัชกรใน
การดูแลและติดตามผลการรักษาอยางใกลชิด  นั่นเปนจุดเริ่มตนของการบริบาลทางเภสัชกรรม
ผูปวยนอกเฉพาะโรค/ยา ในรูปแบบของ  Ambulatory care   ซึ่งเปนทิศทางที่จะดําเนินตอไป
สําหรับการพัฒนาการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก    และเปนที่นายินดีวาแนวคิดนี้ได
เกิดขึ้นและมีการปฏิบัติเปนรูปธรรมขึ้นในหลายโรงพยาบาลแลว    การใหการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในรูปแบบของ ambulatory care  มีความใกลเคียงกับการใหคําปรึกษา (drug counseling) เพื่อ
แกปญหาการใชยาในผูปวยเฉพาะโรค/ราย  สวนที่ตางคือตองมีการประสานสงตอขอมูลในระหวางผู
ปฏิบัติวิชาชีพที่ดูแลรักษาผูปวย  มีการปรึกษากันเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไขในกรณีที่จําเปน  
มีการบันทึกขอมูลรวมกัน  และมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ปจจุบันเภสัชกรที่ดําเนินงาน ambulatory 
care ในโรงพยาบาลหลายๆแหงไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากแพทยและพยาบาล  เชน 
โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ  โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา โรงพยาบาลหาดใหญ เปนตน   

Ambulatory care  เปนการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอกเฉพาะโรค/ยา ที่เปน
แนวทางการพัฒนาในระยะนับจากนี้ตอไป  ควรตองมีการดําเนินการใหเกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่ให
การรักษาพยาบาลขั้นทุติยภูมิระดับสูงไปจนถึงขั้นตติยภูมิ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนยและ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย   แตจะเริ่มตนดวยการเลือกผูปวย (เชน ผูปวยเด็ก ผูปวยสูงอายุ  ผูปวย
ลางไต)  โรคที่ผูปวยเปน (เชน ผูปวยเอดส ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด  ผูปวยเบาหวาน  ผูปวย
โรคจิต  ผูปวยโรคหืด) หรือยากลุมใด (เชน warfarin, ยาเคมีบําบัด) ขึ้นกับบริบทและความตองการ
ของแตละโรงพยาบาล  ทั้งนี้โดยใชหลักปฏิบัติตามขอกําหนดขององคกรวิชาชีพ  และที่สําคัญควร
กําหนดตัวชี้วัดที่วัดผลสําเร็จของการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม  สามารถแสดงใหเห็นถึงผลลัพธ
ของการรักษาผูปวยที่ดีขึ้น (เชน จํานวนผูปวยที่ไมเกิดการแพยาซ้ํา  จํานวนผูปวยที่มีอาการดีขึ้น
จากการใหคําแนะนําการใชยาโดยเภสัชกร) หรือคาใชจายที่ลดลง  หรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เปนตน 

การบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน 
 การปรับระบบกระจายยาผูปวยในเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาไดพัฒนากันไปแลวใน
โรงพยาบาลสวนใหญ  ซึ่งนับเปนขั้นพื้นฐานที่ตองปรับใหเปนไปตามมาตรฐานกอนที่จะดําเนินการ
เรื่องอื่นตอไป  เภสัชกรควรประเมินใบสั่งยาทุกใบ โดยเฉพาะใบสั่งยาที่โรงพยาบาลกําหนดอยูใน
รายการยาที่ตองระมัดระวังสูง (high-alert drugs) และ ใบสั่งยาที่ตองมีการเจือจางยาในสารน้ํา 
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เพื่อใหขอมูลแกพยาบาลในเรื่องการเขากันไดหรือไมไดของยากับสารน้ําที่ผู ส่ังใชยาตองการ 
(incompatibility)  มีขอควรระวังอยางไรในการผสมยานั้นๆ กับสารน้ํา  ยาบางตัวมีอัตราเร็วของการ
ฉีดเฉพาะตัวเพื่อไมใหเกิดอาการไมพึงประสงค  ยาที่มีปฏิกิริยาระหวางกันและการติดตามอาการที่
อาจเกิดขึ้น  ยาที่มีปฏิกิริยากับอาหารหรือนม  ยาที่ตองระมัดระวังในการฉีดเพราะมีอุบัติการณรั่ว
ออกนอกเสนเลือดไดงาย  ยาที่มักทําใหเกิดหลอดเลือดดําอักเสบบอย ฯลฯ   การใหขอมูลกับ
พยาบาลพรอมกับการสงยาขึ้นหอผูปวย  เปนที่ปรึกษาและแกปญหาใหพยาบาลเมื่อมีปญหาเรื่อง
เกี่ยวกับยา  จะชวยใหพยาบาลทํางานสะดวกและมั่นใจมากขึ้น 
 

Reconciliation 
 ปจจุบันเมื่อผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลจะมีชองวางของการซักประวัติการใชยา
ของผูปวย  วาจะเปนหนาที่ของใคร  มีผูปวยจํานวนมากที่มีโรคประจําตัว เชน เบาหวาน  ความดัน
โลหิตสูง  หืด  แตเมื่อเขารับการรักษาพยาบาลอาจมีอาการอื่น เชน  เปนไข  ติดเชื้อ เปนหวัด  หรือ
เขารับการผาตัด เปนตน  บางครั้งเนื่องจากบุคลากรสาธารณสุขมีภาระงานมากและมีความรีบเรง  
ทําใหไมไดทําการสัมภาษณประวัติเรื่องยาที่ผูปวยใชอยู  ผูปวยจึงไมไดรับยาที่ใชอยูเดิม  หรือแมแต
การยายหอผูปวยบางครั้งก็มีชองวางในเรื่องการสงตอขอมูลยาที่ใชเดิม  หรือการที่จําหนายผูปวยไป
รับการรักษาตอที่สถานพยาบาลใกลบาน  ควรมีการสรุปรายการยาที่ผูปวยตองไดรับอยางตอเนื่องให
ผูปวยไปดวย  โดยเภสัชกรตองใหคําแนะนําปรึกษาผูปวยกอนกลับบาน (อาจเริ่มตนจากผูปวยโรค
เรื้อรังกอน) ใหขอมูลเกี่ยวกับยาที่ผูปวยไดรับไปใชตอที่บาน  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชนิดของยา
หรือขนาดยาที่ผูปวยเคยไดรับกอนเขารักษาตัวในโรงพยาบาล   
   โรงพยาบาลควรมีการจัดระบบใหเภสัชกรไดพบผูปวยที่รับใหมทุกคนเพื่อสอบถามขอมูล
การรักษาดวยยา   เพื่อใหเภสัชกรไดจัดทําประวัติการใชยาของผูปวยทุกคนที่เขามารับการรักษาใน
หอผูปวย  เชน   ยาที่ใชกอนมาโรงพยาบาล  ยาที่ซื้อมาใชเอง  ประวัติการแพยาและสารอื่นๆ  
ประวัติโรคและยาที่เคยใชในอดีต  การใชสมุนไพร  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ฯลฯ  ควรจัดทําเปน
บันทึกแนบไปกับเวชระเบียนเพื่อสื่อสารกันในระหวางทีมรักษา  แพทยจะพิจารณาวายาใดควร
รับประทานตอหรือจะปรับขนาดก็จะเขียนลงในใบสั่งยา  ยาบางตัวอาจตองหยุดชั่วคราวหรือตอง
เปลี่ยนรูปแบบที่ใชกอนการผาตัด ทั้งหมดนี้จะทําไดครอบคลุมและตอเนื่องเม่ือผูบริหารประกาศเปน
นโยบายใหรับทราบโดยทั่วกัน 
 

Acute Care 
 การบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยในควรเริ่มตนดวยการเลือกกลุมผูปวย ( เชน ผูปวยที่มี
ภาวะการทํางานของไตบกพรอง)     โรคที่ผูปวยเปน (เชน ผูปวยเบาหวานที่เปนแผลเรื้อรัง  ผูปวย
มะเร็ง) หรือยากลุมที่ไดรับ (เชน ยาปฏิชีวนะ  ยาแกปวดในผูปวยระยะสุดทาย)  เชนเดียวกับการ
เริ่มตนในผูปวยนอกที่กลาวมาขางตน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาผูปวยกลุมใดที่มีปญหาการใชยามากที่สุดและ
ทีมงานตองการใหเภสัชกรเขามามีสวนรวมในการวางแผนและติดตามการรักษาผูปวยดวยยาการ
เลือกกลุมจะทําใหสามารถดูแลผูปวยไดครบถวนและสม่ําเสมอ  สามารถดักจับปญหาไดครอบคลุม  
ขณะเดียวกันก็เปนการสรางสมประสบการณซึ่งสามารถถายทอดใหเภสัชกรอื่น หรือเภสัชกรรุนนอง
ไดรับทราบ  อันจะเปนการสรางทีมงานและขยายผลการทํางาน 
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การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse Drug Reaction, ADR, 
Monitoring)  

การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาในโรงพยาบาลสวนใหญนั้น  จะเปนระบบการ
เฝาระวังการแพยาซ้ํา  ซึ่งมีเภสัชกรทําหนาที่เปนศูนยรวบรวมขอมูลและเปนเจาภาพในการประสาน
ระหวางวิชาชีพที่เกี่ยวของ  โดยไมเก็บขอมูลเรื่องอาการขางเคียงของยา  มีบางโรงพยาบาลเทานั้นที่
เก็บขอมูลทั้งอาการขางเคียงที่รุนแรง (type A) และการแพยา (type B)  อยางไรก็ตามควรมีการ
บันทึกการเกิดอาการขางเคียงที่รุนแรงที่ทําใหผูปวยตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น  หรือทําใหผูปวยตอง
เขารับการรักษาในโรงพยาบาล  เชน  มีเลือดออกในทางเดินอาหาร 
ตับอักเสบ  ไตวายเฉียบพลัน  เปนตน  ทั้งนี้เพื่อใหหลีกเลี่ยงการใชยานั้นๆ กับผูปวยในครั้งตอไป 
 ปจจุบันในทุกโรงพยาบาลจะมีการวางระบบใหผูปวยทุกคนทั้งผูปวยนอกและผูปวยในไดรับ
การสัมภาษณประวัติการแพยาจากทั้งพยาบาล  แพทยผูส่ังยา  และเภสัชกรเปนดานสุดทายซึ่งจะมี
การสัมภาษณเรื่องการแพยาอยางละเอียด  รวมทั้งอาการแพที่เกิดขึ้น  ชวงและระยะเวลาที่เปน ฯลฯ  
ทั้งนี้เพื่อประเมินความเปนไปไดของการแพยานั้น  และเพื่อการออกบัตรแพยา (จากประวัติที่ผูปวย
ให)  หากผูปวยมีอาการแพยา ซึ่งจะเปนการแพมาจากนอกหรือในโรงพยาบาลก็ตาม เภสัชกรจะถูก
ตามไปประเมินอาการแพยา  บันทึกประวัติและรายละเอียด  เพื่อการเฝาระวังการแพยาซ้ําในครั้ง
ตอไป   

ในการสงมอบยาทุกครั้ง  เภสัชกรจะตองซักถามเรื่องการแพยาซึ่งเปนหนึ่งในคําถามหลักที่
ตองสัมภาษณผูปวยทุกคน   โดยเฉพาะหากผูปวยไดรับยาที่มีอุบัติการณการแพยาบอย  เชน  
penicillin, sulfonamides, allopurinol, antiepileptics เปนตน 

เรื่องของ ADR เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่เปนงานของสหสาขาวิชาชีพ เปนที่นายินดีที่ขณะนี้
แพทยเริ่มสนใจเรื่องการแพยาและมารวมเปนกําลังสําคัญที่ชวยใหการประเมินอาการของการแพยามี
ความแมนยําขึ้นมาก  อยางไรก็ตามหากผูปวยไดรับยาพรอมกันหลายชนิด  การจะประเมินวาผูปวย
แพยาตัวใดนั้น  เภสัชกรตองทบทวนประวัติการใชยารวมกับการสัมภาษณผูปวยอยางละเอียด  กอน
ตัดสินใจวาเปนยาตัวใดที่ผูปวยแพ  ดังนั้นการทบทวนเวชระเบียนและการพูดคุยกับผูปวยตลอดจน
การหารือกับแพทยจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  เมื่อผูปวยแพยา จะใชยาอะไรแทนที่จะไมมีการแพ
ขาม  และถาไมมียาอื่นที่เหมาะสม  จําเปนตองใชยาที่แพจะมีกระบวนการอยางไรตอไป 

กาวตอไปของโรงพยาบาลที่มีระบบการติดตามอาการไมพึงประสงคที่เขมแข็งดีแลว  ควรให
ความสนใจกับ preventable ADR ตามหลักการของ Schumock & Thornton ซึ่งสามารถปองกัน
ผูปวยจากการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาได  การซักประวัติโรคและยาที่ผูปวยเคยใชมากอน
อยางละเอียดเปนเรื่องสําคัญที่จะปองกันปญหาได  เชน  ผูปวยมีประวัติมีเลือดออกในกระเพาะ  และ
มีประวัติการใชยาในกลุม NSAIDs ติดตอกันมาระยะหนึ่ง  จึงควรระวังการใหยาที่จะไปกระตุนใหเกิด
อาการขางเคียงดังกลาวอีก   หรือผูปวยมีประวัติการทํางานของไตบกพรอง  ก็ควรระวังการใหยาที่มี
ผลตอการทํางานของไต เชน ยาในกลุม aminoglycosides เปนตน 

 
การใหบริการขอมูลทางยา (Drug Information Services, DIS) 

 กลุมงานเภสัชกรรมตองมีเภสัชกรที่ทําหนาที่ใหบริการขอมูลขาวสารและตอบปญหาดานยา 
ใหแกบุคลากรสาธารณสุข ผูปวย และผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะบทบาทในการบริการขอมูลที่เปนกลาง
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สําหรับคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด   โดยมีแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือและปราศจากอคติ  
เภสัชกรที่ทําหนาที่นี้จะตองเปนผูที่มีใจรักการทํางานดานเอกสาร  การรวบรวมขอมูล  มี
ความสามารถในการสืบคน วิเคราะห และประเมินขอมูล  เพื่อใหไดขอมูลหรือคําตอบที่เหมาะสม และ
ทันความตองการของผูรับบริการ รูปแบบของการใหบริการขอมูลทางยานั้นเปนไปตามบริบทของ
โรงพยาบาล  หากเปนโรงพยาบาลเล็กที่มีอัตรากําลังเภสัชกรนอย  ก็ไมจําเปนที่ตองมีเภสัชกรทํา
หนาที่เต็มเวลา  แตใหใชเวลาชวงบายที่เสร็จจากงานอื่นแลวมาทําหนาที่ตรงจุดนี้  ไมควรติดรูปแบบ
ที่ตองมีหอง และอุปกรณครบถวนจึงจะใหบริการได  แตควรคอยเปนคอยไป  เก็บเกี่ยวประสบการณ
และสรางความเชื่อม่ันใหเกิดกับผูรับบริการกอน 

เภสัชกรที่ทําหนาที่ใหบริการขอมูลนี้ควรทําหนาที่เปนศูนยรวบรวมขอมูลอื่นๆ ดวย  เชน  
ขอมูลการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา  การแพยา  การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  เปนตน  
ทั้งนี้เพื่อไมใหขอมูลกระจัดกระจายแยกสวนตามเภสัชกรผูรับผิดชอบในแตละงาน  หากมีผูตองการ
ขอมูลตางๆ สามารถสอบถามไดที่จุดเดียว  และโดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนขอมูลของผูปวยคน
เดียวกัน   เภสัชกรที่ทําหนาที่รวบรวมและสืบคนขอมูลนี้จะตองมีการประสานงานที่ดีกับเภสัชกรที่ให
การบริบาลทางเภสัชกรรม  เพื่อใหขอมูลที่มีนั้นกอประโยชนกับการดูแลผูปวย โดยมีเปาหมายคือ
ผูปวยปลอดภัยในการใชยา 

 
การบริบาลผูปวยที่ใชยาเตรียมปราศจากเชื้อ (Aseptic Dispensary Care) 

 เภสัชกรมีหนาที่ผลิตยาปราศจากเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐาน  ประกอบดวย หนวยผสมยา
เคมีบําบัด  หนวยผสมยาที่ใหทางหลอดเลือดดํา (intravenous admixture)  หนวยผสมสารอาหารที่
ใหทางหลอดเลือดดํา (total parenteral nutrition) นอกจากหนวยผสมยาเคมีบําบัดที่ตองจัดใหมีและ
ถูกตองตามมาตรฐานในโรงพยาบาลที่มีการเตรียมยาเคมีบําบัดโดยเฉลี่ยเกิน 20 doses ตอเดือนแลว 
ในโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาลขนาดใหญอื่นๆ อาจมีหนวยผสมยา
ที่ใหทางหลอดเลือดดํา  โดยเฉพาะยาฉีดในเด็กซึ่งขนาดยาที่ใหขึ้นกับน้ําหนักตัวเด็ก  จึงมีความ
หลากหลายและตองการความแมนยําและถูกตองในการผสมและเตรียมยา  การคํานวณขนาดและ
สารละลายที่ใชจึงตองทําดวยความละเอียดรอบคอบ  หนาที่การเตรียมยาเปนของเภสัชกรอยูแลว  
ดังนั้นในโรงพยาบาลที่มีความจําเปนดังกลาว เภสัชกรจึงควรดําเนินการจัดต้ังหนวยผสมยาที่ใหทาง
หลอดเลือดดําขึ้น  โดยมีตัวชี้วัดทั้งในดานความคลาดเคลื่อนทางยาและการประหยัดคาใชจาย เพื่อ
นําผลลัพธที่ไดมาพัฒนางานตอไป   สําหรับการผสมสารอาหารที่ใหทางหลอดเลือดดําก็ใหพิจารณา
ตามบริบทและความตองการของโรงพยาบาลเชนเดียวกัน 
 สําหรับเภสัชกรในหนวยผสมยาเคมีบําบัดที่ดําเนินการมาจนมีประสบการณพอสมควรแลว  
ควรเริ่มขยายบทบาทไปใหการบริบาลทางเภสัชกรรมดวยการติดตามการใหยาเคมีบําบัดทั้งผูปวย
นอกและผูปวยใน  นอกจากนี้หากมีการสงตอผูปวยไปรักษาที่โรงพยาบาลใกลบาน  เภสัชกรควรสง
ตอขอมูลเรื่องยาและปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากยาที่ผูปวยไดรับ  ตลอดจนการแกไขปญหา ใหเภสัชกร
ในโรงพยาบาลที่ผูปวยถูกสงตอไปรักษาตอไดรับทราบ 
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การประเมินการใชยา (Drug Use Evaluation, DUE) 
 DUE  เปนกระบวนการประกันคุณภาพการใชยา ที่ตองดําเนินไปอยางมีระบบ  และตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  เพื่อใหมีการใชยาอยางเหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  โดยมีการ
เก็บขอมูลและประเมินการใชยาที่ปฏิบัติกันอยู  เพื่อมองหาโอกาสที่จะแกปญหาที่เกี่ยวของและ
พัฒนาวิธีการใชยา  อยางไรก็ตาม การประเมินการใชยาจะมีประโยชนและเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไข
ตองมีความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ  นั่นคือตองมีการทํางานเปนสหสาขาวิชาชีพ ต้ังแต
ผูบริหารซึ่งเปนผูกําหนดนโยบาย   แพทยผู ส่ังใชยา  เภสัชกร  และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการใชยา ซึ่งตองมีความเห็นรวมกันและเขาใจเหตุผล จึงจะเกิดความรวมมือ 
 DUE จะมีประโยชนมากสําหรับยาใหมที่เขามาในโรงพยาบาล   ควรมีการติดตามวายานั้น
ถูกใชตามที่เสนอเพื่อใหรับยาเขาบัญชียาโรงพยาบาลหรือไม   หรือมีการนําไปใชในขอบงชี้อื่นๆ ที่
โรงพยาบาลมียาใชอยูแลว 
 

การติดตามวัดระดับยาในเลือด (Therapeutic Drug Monitoring, TDM) 
แนวคิดของการวัดระดับยาในเลือดเกิดเนื่องมาจากการที่รางกายของผูปวยแตละคนมีการ

ตอบสนองตอยาแตกตางกัน  ระดับยาในเลือดของผูปวยแตละคนจะแตกตางกันแมจะไดรับยาใน
ขนาดเดียวกันก็ตาม  การวัดระดับยาในเลือดจะชวยใหการปรับขนาดยามีความเหมาะสมกับผูปวย
แตละคน   การวัดระดับยาในเลือดนี้จะทําในผูปวยที่ไดรับยาที่มีชวงการรักษาแคบ เชน  digoxin, 
theophylline, aminoglycosides เปนตน หรือยาที่ไมมีพารามิเตอรทางคลินิกที่จะเปนตัวชี้วัด
ประสิทธิผลของยาอยางชัดเจน  เชน ยากันชัก  ยาแกอาการซึมเศรา  หรือการใหยาในผูปวยที่มี
ภาวะการทํางานของอวัยวะกําจัดยาลดลง เชน ตับ ไตเสีย   เพื่อใหมั่นใจวาระดับยาในผูปวยอยูใน
ระดับที่ใหผลในการรักษา และไมทําใหเกิดพิษ  หรือ ระดับยาที่วัดไดจะใชเปนแนวทางในการปรับ
ขนาดยาในครั้งตอไปหากจําเปน กิจกรรม TDM เปนงานของสหสาขาวิชาชีพเชนเดียวกัน  โดยเภสัช
กรจะเปนผูประสานการสั่งเก็บตัวอยางเลือดเพื่อวัดระดับยาที่เวลาที่เหมาะสม  แปลผลระดับยา  ให
การพิจารณารวมกับแพทยหากเห็นสมควรที่จะทําการเปลี่ยนแปลงขนาดยา และทําการคํานวณขนาด
ยาที่เหมาะสมใหกับผูปวย   การวัดระดับยาในเลือดนี้จะมีความจําเปนในโรงพยาบาลขนาดใหญที่ให
การรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง  อยางไรก็ตาม ขณะนี้มีเภสัชกรดําเนินการเรื่องนี้อยูใน
โรงพยาบาลเพียงไมกี่แหง  

 
3. วิเคราะหความตองการกําลังคน ภาระงาน และคาตอบแทน 
 3.1  วิเคราะหภาระงาน 

ภาระงานของเภสัชกรในกลุมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลแบงตามกลุมกิจกรรมหลัก ดังนี ้
1.  งานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอก  ซึ่งจะมีหนาที่รับผดิชอบดังนี ้
 1.1  งานจายยาผูปวยนอก   โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญคือ  

-  การคัดกรองปญหาของใบสั่งยา (Prescription Screening) 
-  การตรวจสอบความถูกตองของการจัดยา 
-  การสงมอบยาใหกับผูปวย                                                                                  
-  การใหคําแนะนําการใชยาแกผูปวย    
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1.2  งานใหคําปรึกษาดานยา   โดยจะตองมีการดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําและ
ติดตามปญหาการใชยาและความสามารถในการใชยาตามสั่งของผูปวยที่ตอง
ใชยาในกลุมตาง ๆ ทั้งในผูปวยนอกและผูปวยกอนกลับบาน (Discharge 
Counseling) ดังนี้ 

-  กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง  
-  กลุมยาเฉพาะที่มีความเส่ียงหรือมีปญหาในการใชยาสูง 
-  กลุมยาที่มีเทคนิคพิเศษในการใช  
-  ฯลฯ 

2.  งานบริการเภสัชกรรมผูปวยใน  ซึง่จะมีหนาที่รับผิดชอบดังนี ้
 2.1  การจายยาผูปวยใน  โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญคือ  

-  การคัดกรองปญหาของคําสั่งจายยาของแพทย (Medication order)  
-  การตรวจสอบความถูกตองของการจัดยา 
-  การจายยาและการทําบันทึกประวัติการใชยาของผูปวย 
-  การตรวจสอบยาบนหอผูปวย 

2.2  การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน  ในการติดตามปญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กับการใชยาของผูปวย (Drug Related Problems)  

  -  ผูปวยรายใหม  ซึ่งจะตองจัดทําแบบบันทึกประวัติและปญหาการใชยา 
   ของผูปวย 

  -  ผูปวยรายเกา 
3.  งานเภสัชกรรมการผลติ  ซึ่งจะมีหนาที่รับผิดชอบการผลิต ดังนี ้
 3.1  ผลิตยาทั่วไป/ยาสมุนไพร 
 3.2  ผลิตยาปราศจากเชื้อ 

3.3  การเตรียมหรือผสมยาปราศจากเชื้อและสารอาหารที่ใหทางหลอดเลอืดดํา 
สําหรับผูปวยเฉพาะราย (Aseptic Dispensary) 

3.4 การผลิตยาในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับผูปวยเด็กในกรณีที่ไมมียานั้นจําหนาย
ในทองตลาด   

4.  งานบริหารเภสัชภัณฑและเภสัชสนเทศ  ซึ่งจะมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 
 4.1  การจัดซื้อ (Drug Purchasing) 
 4.2  การควบคมุการเบิกจาย (งานคลังเวชภัณฑ) (Inventory Control) 
 4.3  งานบริการเภสัชสนเทศ (Drug Information Services) 

4.4  งานตรวจติดตามและรายงานอาการอันไมพงึประสงคจากการใชยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ (APR Monitoring)          

 4.5  การประเมินการใชยา (Drug Utilization Evaluation) 
 4.6 การจัดทํา Drug Monograph   

 5. งานคุมครองผูบรโิภคและศูนยสุขภาพชุมชน 
 6. งานบริหารทั่วไป 
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 3.2  วิเคราะหกําลังคน 
 อางอิงจากโครงการวิจัย การศึกษาอัตรากําลังคนดานสาธารณสุข : เภสัชกรในประเทศไทย 
พ.ศ. 2549 (เพชรรัตน พงษเจริญสุข และ คณะ) 
 ขอมูลสํารวจใน พ.ศ.2549 มเีภสัชกรภาครัฐ 5114 คน ภาคเอกชน 1360 คน รวม 6474 คน 
 ในอีก 10 ป ขางหนา กําลังคนที่ควรมี พิจารณาเปน 2 สถานการณ 
 

สถานการณ 1 เปนสถานการณที่สภาวะแวดลอมในระบบสุขภาพยังเปนเหมือนปจจุบัน คือ 
รานยายังอยูนอกระบบประกันสุขภาพ ไมวาจะเปนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประกันสังคม หรือ
ประกันสุขภาพเอกชน 

ดังนั้นงานบริการในรานยาก็เปนไปในลักษณะการใหบริการจายยาที่ผูปวยเรียกหา หรือการ
ใชยาโดยไมมีใบสั่งแพทย งานบริการทางเภสัชกรรมที่ใชใบสั่งยาจะจํากัดอยูในโรงพยาบาลหรือใน
คลินิกเอกชนเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้นความตองการเภสัชกรในภาคบริการจะเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 5.7-8.0 ตอป (จากความตองการเภสัชกรในโรงพยาบาลและรานยาในอนาคตจาก
แบบสอบถาม) ซึ่งเปนการเพิ่มจากปริมาณภาระงานและการเพิ่มคุณภาพงานบริการ แตเนื่องจากการ
ขยายอัตรากําลังงานบริการภาครัฐรอยละ 5.7 ตอปนั้นมีความเปนไปไดนอยมาก ดังนั้นการประมาณ
อัตราเพิ่มกําลังเภสัชกรในโรงพยาบาลภาครัฐจึงกําหนดไวเพียงครึ่งหนึ่งของภาคเอกชนหรือรอยละ 4 
ตอป (เปนการเพิ่มและทดแทนอัตรากําลังที่ออกจากงานเนื่องจากเกษียณอายุราชการ) 
 กําลังคนที่ควรมี คือ เภสัชกรภาครัฐ 7,573 คน เอกชน 2,936 คน รวม 10,509 คน 
 

สถานการณ 2 เปนสถานการณของสภาวะแวดลอมในระบบสุขภาพที่พึงประสงค ทําใหมี
การปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่และมีอัตราการเพิ่มปริมาณเภสัชกรมากขึ้น สวนใหญเปนการเพิ่มเพื่อ
พัฒนางานคุณภาพการดูแลการใชยาในชุมชนตามสภาวะแวดลอมที่พึงประสงค 

สภาวะแวดลอมทางสุขภาพที่พึงประสงค มีดังตอไปนี้ 
-  รานยาเปนเครือขายระบบบริการสุขภาพ เปนหนวยใหบริการสุขภาพแบบปฐมภูมิ 

(Primary Care Unit, PCU) คือการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค และใหการดูแลและบริการจาย
ยาผูปวยนอกแบบตอเนื่อง (Repeat medications) สําหรับผูที่เปนโรคเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน หรือ 
โรคความดันโลหิตสูง 

- โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเปนแหลงบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 
(Secondary and Tertiary Care) เภสัชกรสามารถใหบริบาลเภสัชกรรมทั้งในลักษณะ Acute care 
และ Ambulatory care อยางมีประสิทธิภาพ 

- ในสภาวะแวดลอมที่พึงประสงคในป พ.ศ. 2559 บทบาทหนาที่ของเภสัชกรในระบบ
สุขภาพในบริบทของประเทศไทย โดยอางอิงตามบทบาทหนาที่ของเภสัชกรในระบบสุขภาพของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ.2544 (ค.ศ. 2001) ซึ่งแบงลักษณะงานออกเปน 2 กลุม 4 ภาระกิจ 
ดังนี้คือ 

1. งานบริการที่เกี่ยวกับผูปวย (Patient Care Pharmacy Services) แบงเปน 3 สวนคือ 
    1.1 การใหบริการเภสัชกรรมในระบบปฐมภูมิ (Primary Care Pharmacy 
Services) เปนบทบาทหนาที่ในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และใหคําปรึกษาเรื่องสุขภาพและ
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กํากับดูแลการใชยาของผูปวยโรคเรื้อรังในชุมชน เชน รานยา โดยกําหนดสัดสวนเภสัชกร 1 FTE ตอ
ประชากร 5,000 คน 
    1.2 การบริการจายยาตามใบสั่งแพทย (Order Fulfillment Function) เปนงาน
บริการจายยาตามใบสั่งแพทยใหมีคุณภาพ ถูกตองและปลอดภัย โดยกําหนดภาระงานของเภสัชกร 1 
FTE ตอใบสั่งยาผูปวยนอก 30,000 รายการตอป และเภสัชกร 1 FTE ตอใบสั่งยาผูปวยใน 54,000 
รายการตอป  
   1.3 การใหบริการในระบบทุติยภูมิและตติยภูมิ (Secondary and Tertiary 
Pharmacy Services) เปนงานบริบาลเภสัชกรรมสําหรับผูปวยใน (Acute care pharmacy services) 
โดยกําหนดเภสัชกร 1 FTE ตอผูปวยใน 50 เตียงตอป 

2. งานบริการที่ไมเกี่ยวกับผูปวย (Non-Patient Care Pharmacy Services) ครอบคลุม
ลักษณะงานที่นอกเหนือจากงานบริการผูปวยโดยตรง  
 กําลังคนที่ควรมี คือ เภสัชกรภาครัฐ 11,491 คน เอกชน 5,057 คน รวม 16,548 คน 
 
 3.3  วิเคราะหคาตอบแทน 

เงินเดือน : ภาครัฐ ใหเงินเดือนตาม เกณฑของระบบราชการ  
   ภาคเอกชน ใหเงินเดือนตามกลไกตลาด อยางต่ําสุดเงินเดือนจะเปน 1.5 เทาของ

ภาครัฐ + คาประสบการณ 
เงินคาเวร : ภาครัฐ 600 บาทตอ 8 ชั่วโมง  

   ภาคเอกชน 200-300 บาทตอชั่วโมง 
เงินจางเภสัชกรรายคาบ (part-time) : ภาครัฐ 180-250 บาทตอชั่วโมง  

               ภาคเอกชน 200 บาทตอชัว่โมง 
 

4. แผนยุทธศาสตรในการพัฒนาวิชาชีพ 
วิสัยทัศน  (2550 – 2560) (หลายคน หลายความคิด) 

บทบาทเภสัชกรโรงพยาบาลมีความชัดเจน เปนมาตรฐานเดียวกัน และเปนที่พึ่งของสังคม  
พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพของเภสัชกร เปนมาตรฐานเดียวกัน และเปนที่พึ่งของสังคม  
2. พัฒนาระบบยาในโรงพยาบาลใหมีความปลอดภัย และ ไดประสิทธิผล  
3. เสริมสราง เผยแพร การจัดการองคความรูทางวิชาการ และการวิจัยทางเภสัชกรรม

โรงพยาบาล 
4. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการใหบริการทางวิชาชีพ วิชาการตอสังคม  
5. รวมมือ ประสาน สรางความเขาใจ และเปนที่ยอมรับของทมีสหสาขาวิชาชีพ  

ยุทธศาสตร 
1. การสรางความเขมแข็งของวิชาชีพ และสรางคุณคาใหเปนที่ประจักษ 

เปาประสงค 
1. เพื่อใหวิชาชีพดานเภสัชกรรมโรงพยาบาลที่มีความเขมแข็ง  
2. เพื่อใหวิชาชีพดานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และสากล 
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3. เพื่อใหเภสัชกรโรงพยาบาลมีความสามารถเฉพาะทางขั้นสูง 
4. กําหนดคุณสมบัติของเภสัชกรโรงพยาบาลที่พึงประสงค 

2. การสรางเครือขายการพัฒนาวิชาชีพ  
เปาประสงค 
1.  เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาวิชาชีพรวมกับองคกรทางดานสุขภาพ 
2. เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาวิชาชีพรวมกับชมรม/หนวยงานดานเภสัชกรรมเพื่อ

ประสานกับภาคเอกชนในการใหการสนับสนุน 
3. การจัดการความรูเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 

เปาประสงค 
1. เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชวิีต 
2. เพื่อสรางชุมชนแนวปฏิบัติทางเภสัชกรรมทางเภสัชกรรม ใหสามารถตอบสนองทิศ

ทางการพัฒนา  
3. เพื่อสรางองคความรูใหมดานเภสัชกรรมปฏิบัติ และแนวทางการจัดการดานความ

ปลอดภัยผูปวย 
4. เพื่อกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 
5. เพื่อชี้นําและสรางเสริมสังคมในดานการใชยาอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

4. การบริการสังคม 
เปาประสงค 
1. เพื่อกําหนดทิศทาง ความชัดเจน และการประสานงานการบริการสังคม ใหเปนไป

ในแนวทางเดียวกัน 
2. เสริมสรางใหประชาชนสามารถดูแลตัวเองใหใชยาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย 
5. การชี้นําวิชาชีพ การฝกปฏิบัติงาน และการสรางเสริมจิตสํานึก 

เปาประสงค 
1. เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพใหมีความเปนปจจุบัน 
2. เพื่อสงเสริมใหเกิดการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพในระดับปริญญาตรีที่พึงประสงค 
3. เพื่อพัฒนาหลกัสูตรการฝกอบรมเฉพาะทางขั้นสูง 
4. เพื่อรณรงคปลูกจิตสํานึกที่ดีงาม 

6. การกําหนดกรอบ มาตรฐาน อัตรากําลังเภสัชกรในการปฏิบัติงาน 
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สาขาการศึกษาเภสัชศาสตร 



วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการศึกษาเภสัชศาสตร 
 

1. สถานภาพของวิชาชีพในศตวรรษทีผ่านมา 
 1.1 พัฒนาการของการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร 
 การศึกษาเภสัชศาสตรในประเทศไทยจะครบหนึ่งศตวรรษในป พ.ศ.2556 นับต้ังแตการ
ประกาศจัดต้ังแผนกแพทยปรุงยาในโรงเรียนราชแพทยาลยั เมื่อวันที ่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2456 เปนตน
มา ตลอดระยะเวลา 95 ป ทีผ่านมา ไดมีพฒันาการของหลักสูตรทางเภสัชศาสตรอยางตอเนื่อง เพื่อ
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความกาวหนาของวิทยาการและเทคโนโลย ี เศรษฐกิจและสังคมพฒันา 
การของวิชาชีพ เริ่มตนจากหลักสูตร 3 ป (พ.ศ.2456) ปรับเปนหลักสูตร 4 ป (พ.ศ. 2482) ตอมาปรับ
เปนหลักสูตร 5 ป (พ.ศ.2500) และเริ่มมหีลักสูตร 6 ป ครั้งแรกในป พ.ศ.2541 จนกระทั่งป พ.ศ.
2551 ไดมีขอบังคับของสภาเภสัชกรรมที่กําหนดวาในพ.ศ.2557 สภาเภสัชกรรมจะใหการรับรอง
เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 6 ป เทานั้น จงึสามารถเปนสมาชิกและมีสิทธิสมัครสอบใบ
ประกอบวิชาชีพได นอกจากนี้ส่ิงที่เปลี่ยนแปลงเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตทางเภสัช
ศาสตร คือสภาเภสัชกรรมไดกําหนดให บัณฑิตเภสัชศาสตรจากทุกสถาบันการศึกษา ตองสอบเพื่อ 
รับใบประกอบวิชาชีพต้ังแตในปพ.ศ.2546 เปนตนมา  
 นอกจากการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรแีลว ในคณะเภสัชศาสตรตางๆ ไดมีพัฒนาการ
เชิงวิชาการระดับสูง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐไดเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท 
และปริญญาเอก เกือบทุกสถาบันดวย  สําหรับพัฒนาการในเชิงวิชาชีพ  ไดมีการจัดต้ังวิทยาลัยเภสัช
บําบัดขึ้นในป พ.ศ.2546 เพื่อใหมีการฝกอบรมเปนผูชาํนาญการทางวิชาชีพไดรับวุฒิบัตรหรือสอบ
ผานไดอนุมัติบัตรดานเภสัชบําบัดขึ้น และในป พ.ศ.2551 สภาเภสัชกรรมไดอนุมัติในหลักการใหมี
การจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเปนผูชํานาญการดานคุมครองผูบริโภคเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาดวย 
 
 1.2 จํานวนคณะเภสัชศาสตรในประเทศไทย 
 จากการเริ่มตนในปพ.ศ.2456 ที่มีการจัดการเรียนการสอนเพียง 1 แหง ในโรงเรียนราช
แพทยาลัย และไดมีการเปลี่ยนแปลงสังกัดในเวลาตอมา จึงถอืไดวาคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจัดเปนคณะเภสัชศาสตรแหงแรกในประเทศไทย และตอมาไดมีการจัดต้ังคณะเภสัช
ศาสตรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยป พ.ศ.2530 ไดเพิ่มเปน 7 แหง และป พ.ศ.2542 เพิม่เปน 12 แหง 
จนปจจุบัน ป พ.ศ.2551 มีการจัดเวลาเรียนการสอนดานเภสัชศาสตรใน 16 มหาวิทยาลัย โดยเปน
สถาบันในสวนกลางทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงเปนสวนใหญถงึ 8 แหง อยูในภาค 
เหนือ 3 แหง ภาคตะวันออก เฉียงเหนอื 3 แหง และภาคใต 2 แหง เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ 11 แหง 
และเอกชน 5 แหง (ตารางที่ 1) 
 
 
 
 
  

วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการศึกษาเภสัชศาสตร 31



ตารางที่ 1  จํานวนและปที่จัดต้ังคณะเภสัชศาสตรในประเทศไทย 
 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ.  จังหวัดที่ต้ัง สถาบัน 
 ที่จัดต้ัง  รัฐ เอกชน 

1.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2457 กรุงเทพมหานคร   
2.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2507 เชียงใหม   
3.  มหาวิทยาลัยมหิดล 2512 กรุงเทพมหานคร   
4.  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 2521 สงขลา   
5.  มหาวิทยาลัยขอนแกน 2523 ขอนแกน   
6.  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2529 นครปฐม   
7.  มหาวิทยาลัยรังสิต 2530 ปทุมธานี   
8.  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2536 พิษณุโลก   
9.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2537 อุบลราชธานี   
10.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 2537 สมุทรปราการ   
11.มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 2539 นครนายก   
12.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542 มหาสารคาม   
13.มหาวิทยาลัยสยาม 2549 กรุงเทพมหานคร   
14.มหาวิทยาลัยพายัพ 2549 เชียงใหม   
15.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550 นครศรีธรรมราช   
16.มหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเซยี 2551 ปทุมธานี   
 

1.3  โครงสรางหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ปจจุบันหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในคณะเภสัชศาสตรตางๆ มีทั้งหลักสูตร 5 ป และ

หลักสูตร 6 ป โดยหลักสูตร 5 ป มีหนวยกิตรวม 179-188 หนวยกิต บางสถาบันเปนหลักสูตรที่มี
รายวิชาเลือกเพื่อกําหนดเปน track เฉพาะทางและหลักสูตรทั่วไป ซึ่งอยูในเกณฑที่ สกอ. 
(ทบวงมหาวิทยาลัย) กําหนด คือ มหีมวดวิชาศึกษาทั่วไป ≥ 30 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ≥ 120 
หนวยกิต แบงเปนพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีอีก ≥ 3  หนวยกิต  สวน
หลักสูตร 6 ป ในระยะเริ่มตนมีหนวยกิตรวม 240 หนวยกิต แบงเปน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ≥ 30 
หนวยกิต  หมวดวิชาชีพ ≥  180 หนวยกิต (ซึ่งกําหนดใหมี clerkship ≥ 30 หนวยกติ) และมีหมวด
วิชาเลือก ≥ 10 หนวยกิต ซึ่งเปนเกณฑที่คณะอนุกรรมการวางแผนการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร 
Doctor of Pharmacy ของทบวงมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2538  

 
 ผลจากการประชุมเภสัชศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9-11 กันยายน 2537 ไดมี
ขอสรุปสาระเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรไวหลายประการ ดังนี ้

1. จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 5 ป ไมควรเกิน 180 หนวยกิต 
2. ควรมีการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพไมนอยกวา 500 ชั่วโมง 
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3. ควรจัดหลักสูตรที่เอื้อใหบัณฑิตมีความรูความสามารถเฉพาะดาน 
4. ใหพิจารณาความเปนไปไดและดําเนินการจัดทําหลักสูตร 6 ป โดยคณะที่มี

ความพรอมใหดําเนินการไปกอน 
ภายหลังจากการจัดต้ังสภาเภสัชกรรม และมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัช

กรรม พ.ศ.2537 คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่2 (2541-2543) ไดมีมติในเรื่องเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเภสัชศาสตร โดยสภาเภสัชกรรมจะรับรองเฉพาะปริญญาที่มีหลักสูตร 6 ป ในป พ.ศ.2550 
ดังนั้น จากการเริ่มตนในปพ.ศ.2541 มีคณะเภสัชศาสตรแหงแรก คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดําเนินการสอนหลักสูตร 6 ป และตอมามีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปดหลักสูตร 6 
ป เปนแหงที่สอง  (ป พ.ศ.2542)  ตอมามีคณะเภสัชศาสตรอื่นๆ เปดหลักสูตร 6 ป ตามมา คือ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยศิลปากร และการเปดหลักสูตร
ตอเนื่อง 6 ป ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จนถึงปจจุบัน ป พ.ศ.2551 สภาเภสัชกรรมไดมีขอบังคับ
เรื่องการรับรองสถาบัน และกําหนดโครงสรางหลักสูตร 6 ป โดยมหีนวยกิตรวม ≥ 220 หนวยกิต มี
รายวิชาในหมวดวิชาทั่วไป    30  หนวยกิต  หมวดวิชาชีพ  ≥ 144 หนวยกิต แบงเปนพื้นฐาน
วิชาชีพ  ≥ 30  หนวยกิต และวิชาชีพ  ≥  114 หนวยกิต และกําหนดใหมกีารฝกงานไมนอยกวา 
2,000 ชั่วโมง นอกจากนี้ในวิชาชิพไดกําหนดใหประกอบดวย 3 กลุมวิชาคือ 1.)กลุมวิชาทางดาน
ผลิตภัณฑมีจํานวนไมนอยกวา 35 หนวยกติ หรือไมนอยกวารอยละ25 ของจํานวนหนวยกิต 2.)กลุม
วิชาทางดานผูปวยมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 42 หนวยกิต หรือไมนอยกวารอยละ 30 ของ
จํานวนหนวยกติ และ 3.)กลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตรสังคมและการบริหารเภสัชกจิ มีรายวิชาไม
นอยกวา 14 หนวยกิต หรือไมนอยกวารอยละ 10 ของจาํนวนหนวยกติทางวิชาชีพ ดังนั้น ปจจุบัน
คณะเภสัชศาสตรตางๆ อยูระหวางดําเนินการตามขอบังคับของสภาเภสัชกรรม ซึ่งกําหนดใหบัณฑิต
ของเภสัชศาสตรต้ังแตปพ.ศ.2557 เปนตนไป ตองสําเร็จการศึกษามาจากหลักสูตร 6 ป เทานั้น 

 
2. ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกวิชาชีพและแนวโนมการพัฒนาการ
ของวิชาชีพ 
 2.1  ปจจัยที่มีผลตอการจัดการศึกษาเภสัชกรรม 
อาจแบงไดเปน 3 ระดับ คือ 
 2.1.1 ปจจัยระดับโลก (Global factors) มีมากมายที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาเภสัช
ศาสตร ไดแก ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลย ีขอตกลงเรื่องเสรีทางการคาและการเคลื่อนยายคน
ในเอเชีย globalization ตลอดจนปญหาพลงังานและโลกรอน เปนตน 
 2.1.2 ปจจัยระดับชาติ (National factors) ที่มีผลตอการจัดการศึกษาเภสัชกรรม ไดแก 
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ที่เนนการดูแลสุขภาพแบบองครวม เปนการเสรมิสุขภาพและปองกันการเกิด
โรค การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใหเปนทรพัยากรเพื่อสุขภาพแหงชาติ 
การเกิดมหาวิทยาลัยในกํากับ การประกันคุณภาพภาครัฐ (PMQA) ระบบการจัดสรรเงินกูยืมเพือ่
การศึกษา ระบบสอบเขามหาวิทยาลัยแบบใหม เรือ่งบัญชยีาหลัก ระบบ CL ยา  
 2.1.3 ปจจัยในวิชาชีพ (Professional factors) ที่สําคัญ คอื ขอบังคับของสภาเภสัชกรรม 
เรื่องการปรับของปริญญาเปนหลักสูตร 6 ป การเพิ่มขึ้นของคณะเภสัชศาสตรแหงใหม การแขงขันทัง้

วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการศึกษาเภสัชศาสตร 33



ภายในประเทศและตางประเทศ การมีโรคใหมๆ เกิดขึน้ (new emerging diseases) การจัดฝกอบรม
เฉพาะทาง (residency training /board certified) ดานเภสัชบําบัดและคุมครองผูบริโภค เปนตน 
 
 2.2  การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของการศกึษาเภสัชศาสตร 
 จากการทํา SWOT analysis ของ ศ.ศ.ภ.ท. สามารถสรุปไดดังนี้ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 จุดออน จุดแข็ง การศึกษาเภสัชศาสตรในภาพรวม 

ดาน จุดแข็ง จุดออน 
พันธกิจ   วิชาชีพเภสัชศาสตร มีการพัฒนา

และยั่งยืนมาเปนเวลานานยังเปนที่
นิยมของผูเรียน 

  ขาดการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจที่
ใชเปนหลักหรอืแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาทางเภสัชศาสตรของแตละ
สถาบันรวมกัน  

  มคีวามหลากหลายของมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตและความหลากหลายของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  การจัดการองคความรูไมตรงกับการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

  หลักสูตรและการสอนเปนลักษณะ text 
base ทําใหนักศึกษานําความรูไปประยุกต
กับการปฏิบัติงานไดอยางไมเชื่อมโยง 

  ขาดความเชื่อมโยงในการทํางานกับ
หนวยงานอื่นๆ  

  ขาดขอมูลอัตรากําลังคนที่ตองการของ
ตลาด 

  ไมปรากฏวามีคานิยมของการศึกษา 
เภสัชศาสตรที่ชัดเจนรวมกัน 

  ขาดระบบการจัดการที่ชัดเจนในการ
สงเสริมใหอาจารยปฏิบัติงานทางสายคลินิก 
ทั้งในระดับสถาบัน และศ.ศ.ภ.ท. เชน เรื่อง
การคิดภาระงาน ของการปฏิบัติงานบนหอ
ผูปวยเทียบเทาการคุมหองปฏิบัติการ 

วัฒนธรรม
และการ
จัดการ 

  วัฒนธรรมของความเปนพี่นองรวม
วิชาชีพ ไมแบงแยกสถาบันทีช่ัดเจน 

  ขาดความชัดเจนดานการจัดการหาก
อาจารยตองอยูที่แหลงฝกเปนระยะ
เวลานาน 
 

โครงสราง    ศ.ศ.ภ.ท. มีความตอเนื่องและเปน
ทางการที่เปนตัวแทนภาคการศึกษา 

  ขาดการกําหนดโครงสรางองคกรการ
บริหารของ ศ.ศ.ภ.ท. ที่ชัดเจน  
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ดาน จุดแข็ง จุดออน 
  คณะเภสัชศาสตรที่เปนสมาชิก เปน

องคกรที่มีความเขมแข็งใน
สถาบันการศึกษา 

  การผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร ที่เพิ่มมาก
ขึ้น โดยยังมีปญหาเรื่องความพรอม และทิศ
ทางการผลิต 

  เครือขายความรวมมือในสวนภาค
การศึกษาเภสัชศาสตร ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

  สถาบันการศึกษามีการทําขอตกลงของ
แตละสถาบันกับแหลงฝกเปนเฉพาะราย
องคกร ไมเปนสวนรวม 

  ระบบการจัดการและการไดมาซึ่งขอมูล 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาดานการศึกษา 

  กระบวนการสรรหา และการธํารงไวซึ่ง
อาจารย หรือบุคลากรสายวิชาการ เปน
ปญหา แมในภาคเอกชนที่มีคาตอบแทนสูง
กวาภาครัฐ 

  การขาดแคลนอาจารยสายคลินิก 
  อาจารยขาดประสบการณและทักษะใน

การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  
  ขาดการสนับสนุนหรือแรงจูงใจ เชน

คาตอบแทน สําหรับการปฏิบัติงานบริการ
สังคม โดยเฉพาะทางสายคลินิก ตางจาก
งานวิจัย 

  ไมมีการกําหนดคาชํานาญการ เชน
วุฒิบัตร ที่จะเปนการเพิ่มแรงจูงใจ 

  อาจารยที่สามารถเปนแบบอยาง/
ตนแบบที่ดี ในการปฏิบัติงานทางคลินิก มี
นอย 

ทรัพยากร   แตละคณะมีศักยภาพในการหา
แหลงทนุการวิจัย 

  ขอจํากัดดานงบประมาณที่สงผลกระทบ
ตอการพัฒนาคุณภาพ ของแตละองคกร 
รวมทั้งในสวนของศูนยประสานงานฯ 

  มาตรฐานการผลิตบัณฑิต และ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขององคกร เชน สกอ. สมศ. 

  กิจกรรม ศ.ศ.ภ.ท. มักเปนเฉพาะกิจ 
ขาดความตอเนื่อง 

  ขาดความเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ 
เชน สปสช., สสส. เปนตน  

กระบวนกา
รเชิงระบบ 
 
 
 
 
 
 

  การสงเสรมิใหจัดการเรียนการสอน
ที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ และใหสอด
รับกับทิศทางวิชาชีพ ความตองการ
ของสังคม 

  ศ.ศ.ภ.ท. ยังไมมีการกําหนดตัวบงชี้การ
ปฏิบัติงานที่เปนสวนกลางที่จะชวยสงเสริม 
ใหเกิดการปฏิบัติวิชาชีพ  
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ดาน จุดแข็ง จุดออน 
  ตัวบงชี้คุณภาพอาจารย หรือ

กระบวนการเรยีนการสอน ไมเอื้อตอ
อาจารยสายคลินิกในการปฏิบัติงานที่แหลง
ฝก 

  ความกาวหนาของอาจารย ขึน้กับ
งานวิจัยเปนสําคัญ ในสวนงานบริการสังคม 
ไมมีผลในการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

 
 
 

  การบรูณาการองคความรู แตละสาขา 
ยังขาดความชัดเจน และเกิดขึ้นเฉพาะแหง 
ไมมีการเรียนรูบทเรียนรวมกนั 

ผลผลิต/
บัณฑิต 

  มีความรูหลากหลายดานพรอม
ปรับเปลี่ยนใหทํางานไดหลากหลาย 

  มีมาตรฐานเนื่องจากผานการสอบ
ความรูเพื่อขึ้นทะเบียนและรบั
ใบอนุญาต 

  ขาดทักษะหรือประสบการณตรงในการ
ปฏิบัติงาน 

  ขาดวุฒิภาวะ วัตถุนิยม ขาดความใฝรู
และขาดทักษะการสื่อสารที่ดี 

  บางสวนยังดอยจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ 

  มคีวามภูมิใจในวิชาชีพไมมากนัก 
(professional spirit) 

  ขาดpositioningทางวิชาชีพในสังคม 
บทบาทในการดูแลผูปวยยังไมชัดเจน 

 
2.3  ประเด็นทาทายจากส่ิงแวดลอมภายนอก  

 การประเมินประเด็นทาทายจากสิ่งแวดลอมภายนอก โดยตั้งอยูบนยุทธศาสตรของการ
พัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งของการศึกษาที่มุงเนน หลักสูตร 6 ป สายการบริบาลทางเภสัชกรรม 
เปนดังนี้ (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 ประเด็นทาทายจากสิ่งแวดลอมภายนอก 
ดาน ภาวะเอื้อ ภาวะคุกคาม 

ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการผลิตนักศึกษาโดยตรง 
  ปจจุบันโรงพยาบาลมีการกําหนด

ความตองการเภสัชกรที่จบหลักสูตร 6 
ป ดานการบริบาลทางเภสัชกรรมเพิ่ม
มากขึ้น เพิ่มมากขึ้น 

ลูกคา/
โรงพยาบา
ล/ องคกร
ภายนอกที่
ใชบัณฑิต   โรงพยาบาลเนนคุณภาพของ

บัณฑิตโดยตองการ ใหมีทักษะและ
ความพรอมที่จะปฏิบัติงาน 

  บทบาทที่ไมชัดเจนในการปฏิบัติงาน
หรือที่สังคมคาดหวังหรือยอมรับ 

36                                                                                                                          วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการศึกษาเภสัชศาสตร 



ดาน ภาวะเอื้อ ภาวะคุกคาม 
  กระแสการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลที่มากขึ้น โดยเฉพาะการ
พัฒนาระบบยา 

  การยอมรับจากบุคลากรการแพทย 
หรือวิชาชีพอืน่ๆในระบบสุขภาพมีมาก
ขึ้น 

การแขงขัน   โรงพยาบาลมีการแขงขันดาน
คุณภาพ เปดโอกาสเรื่องความตองการ
บุคลากรที่มีคุณภาพ 

  อาชีพอื่น ๆ เชนทางนิเทศศาสตร 
ส่ือสารมวลชน ระยะเวลาเรียนนอยกวา และ
เปนไปตามกระแสไดมากกวา ตอบสนอง
ความตองการของเด็กตอภาวะสังคมปจจุบัน
เชน รายได 

นักเรียน/
ปจจัย
นําเขา  

  การกูเงิน ยืมเรียนของนสิิต ทําให
เปดโอกาส การศึกษาแกบุตรหลาน คน
จน 

  คุณภาพของนักเรียนแรกรับ และระบบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสวน
ภูมิภาค  

  แหลงฝกตองการใหมีระบบการ
จัดการดานการฝกปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

  ความพอเพียงของแหลงฝกที่มีคุณภาพ
และความพรอม รวมทั้งการกระจาย 

  พรบ. การศึกษาแหงชาติ   แหลงฝกบางสาขามีไมมากเพียงพอ 
  ความตองการของแหลงฝกฯ มี

หลากหลาย ไมเปนไปในทางเดียวกัน   

แหลงฝก 

 

  ระบบงานที่แตกตางของแหลงฝก สงผล
ตอการวางระบบหรือแนวทางใหชัดเจน
เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

บัณฑิต   โอกาสทํางานรวมกับบุคคลใน
วิชาชีพอื่น 

  การต่ืนตัวของผูบรโิภค การรูสิทธิ 
การดูแลตนเอง และการมีบทบาทใน
เรื่องเลิกบุหรี ่

  ไมไดทํางานตามที่สังคมคาดหวัง 
  บทบาทของเภสัชกรไมชดัเจน 
  ทํางานไมตรงสาขา 
  อาจมีโอกาสวางงานเนื่องจากภาวะของ

เศรษฐกิจ 
  การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ของสภาเภสัชกรรม 
สภา/
องคกร
วิชาชีพ
เภสัช
ศาสตร/
หนวยงาน
ทางการ
ศึกษา 

  สมาคมวิชาชีพ เชน สมาคมเภสัช
กรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศ
ไทย) มีความเขมแข็ง 
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ดาน ภาวะเอื้อ ภาวะคุกคาม 
   การกําหนดสัดสวนอาจารย ตอนิสิต 

สําหรับการเรียนการสอนที่เปน
ปฏิบัติการวิชาชีพ 

  มาตรฐานการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพที่มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น 

 

ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบทั่วไป 
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ

ตอการเขาถึงขอมูล การแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

เทคโนโลยี 

  ระบบเทคโนโลยีที่ชวยในการวาง
ระบบเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อน 
และเพิ่มประสิทธิภาพของการสงตอ 

 

  รานยาคุณภาพ และบทบาทของ
เภสัชกรชุมชนที่ไดรับการยอมรับมาก
ขึ้น 

  สังคมทุนนยิม วัตถุนิยม และสิ่งมอมเมา 

  ประชาชนตื่นตัวเรื่องสิทธิผูปวย 

สังคม 

  ประชาชนใหความสําคัญเรื่องการ
คุมครองผูบริโภค 

 

เศรษฐกิจ    ระบบการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบันการศึกษา ที่มุงเนนจํานวนนิสิต 

นโยบาย/
การเมือง  

  เงื่อนไขทางกฎหมายในการ
ประกอบวิชาชีพ 

  พรบ. สุขภาพใหม หรอื นโยบาย
ทางดานการรักษาพยาบาล หรือการประกนั
สุขภาพ ไมเอื้อตอการพัฒนาวิชาชีพ
เทาที่ควร 

    วิชาชีพเภสัชศาสตร ไมใชสาขาขาด
แคลน 

 
 2.4  เปาหมายของการศึกษาเภสัชศาสตร 
 การศึกษาเภสัชศาสตรในศตวรรษหนา มีเปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อสรางบัณฑิต
เภสัชศาสตรที่มีจริยธรรม คุณธรรมและองคความรูมีภาวะผูนําและสามารถทํางานรวมกับวิชาชีพอื่น
ได พรอมทั้งสามารถเปนที่พึ่งของสังคมและผูบริโภคได และยังมุงเนนใหบัณฑิตรูจักแกปญหาและมี
การศึกษาตลอดชีวิต (life long leaning) จึงตองการคณาจารยที่มีคุณธรรมและมีปญญาพรอมเปน
ตนแบบในกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา ดังนั้นจึงตองมกีารเตรียมและเก็บรักษาบุคลากรสาย
การศึกษาเภสัชศาสตรใหสามารถทํางานอยางมีสุขได 
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 2.5  แนวโนมการพัฒนาการทางวิชาชีพ 
 ในศตวรรษหนานี้การศึกษาเภสัชศาสตรควรเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเชิงรับเปนเชิงรุกมาก
ขึ้นและเนื่องจากปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสงผลตอการจัดการศึกษาจึงควรไดรวมกนั
กําหนดแนว ทางในการพัฒนาศักยภาพของคณาจารยสาขาเภสัชศาสตร ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพเพื่อนําไปสูการสอนลูกศิษยใหมีองคความรูและทักษะ และพรอมเปดบทบาทที่ชัดเจนของ
เภสัชกรในอนาคต ตองพัฒนาการจัดการเภสัชศาสตรศึกษาที่แทจริงใหเกดิขึ้นเพื่อกอผลลัพธเชิงบวก
แกผูเรียนมากกวาปจจุบัน นอกจากนี้คณาจารยเภสัชศาสตรตองมีประสบการณจริงในบทบาทหนาที่
ของเภสัชกรเพื่อนําไปสูการถาย ทอดจากผูรูจริงมากกวารูแตทฤษฎีเทานั้น อนึ่งในอนาคตควรมี
คณาจารยในสังกัดคณะเภสัชศาสตรที่แหลงฝกจํานวนหนึง่ เพื่อรวมกบัแหลงฝกในการพัฒนางาน
เภสัชกรรมดวย จึงอาจตองจัดทํามาตรฐานคณาจารยสาขาเภสัชศาสตรที่พึงประสงคและการเสาะ
แสวงหาคณาจารยที่พึงประสงคเปนเรื่องสําคัญที ่ ศ.ศ.ภ.ท. อาจตองกําหนดกลไกรวมกันเพื่อเอื้อให
ไปปฏิบัติภายในแตละคณะเภสัชศาสตรไดตอไป 
 
3.  ความตองการกําลังคน ภาระงาน คาตอบแทน และการเตรียมการของแผนกาํลังคน 
 หากพิจารณาขอมูลการดําเนินการหลักสูตร ต้ังแตป พ.ศ.2552 เปนตนไป สถาบันการศึกษา
ตองดําเนินการตามขอบังคับของสภาเภสัชกรรม โดยการจัดทําหลักสูตร 6 ป แมวายังมีหลายสถาบัน
ยังคงดําเนินการหลักสูตร 5 ป ระยะหนึง่ ตามบทเฉพาะกาลของขอบังคับดังกลาว จากขอมูลใน
ภาพรวมที่ไดจากการประชุม ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 หาก
พิจารณาวาจํานวนนิสิต/นักศึกษาที่สถาบันตางๆ รับใหมในแตละปการศึกษา รวมแลวประมาณ  ≥ 
2,000 คน ตอป ซึ่งตัวเลขทีร่วบรวมไดจริงจาก 15 สถาบัน ประมาณ 1,900 คนตอป (เพราะยังไม
รวมมหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเชีย) ปจจุบันมีคณาจารยรวมในสถาบันตางๆ ประมาณ 1,000 คน และ
ในอีก 5 ป ขางหนา คาดวาจะตองการบุคลากรสายการศึกษาอีกอยางนอยประมาณ 250 คน ซึง่ตอง
เปนบุคลากรที่พรอมสอนในหลักสูตร 6 ป (โดยทั้งนีย้ังไมนับจํานวนที่ตองชดเชยผูเกษียณอายุ) 
(ตารางที่ 4)  
 ภาระงานของบุคลากรสายการศึกษา หรือคณาจารยมีบทบาท ทั้งผูสอน ทําวิจัย บริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเปนภารกิจหลายดานที่ตองการบุคลากรที่มีความรักใน
วิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรม พรอมถายทอดองคความรูและประสบการณที่ดีใหแกลูกศิษย พรอม
เปนตนแบบทีดี่ ปจจุบันคณะเภสัชศาสตรทุกแหง ประสบปญหาการคัดเลือกผูมาเปนคณาจารย  ซึ่ง
ในอดีตเคยมีการใหทุนศึกษาตอเปนแรงจูงใจ แตปจจุบันทุนการศึกษามีนอย นอกจากนี้ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั ระบบการรับอาจารยใหมเปนพนักงาน ยงัมี
ปญหาเรื่องคาตอบแทนไมจูงใจโดยสวนใหญใหคาตอบแทน 1.3-1.7 เทาของเงินเดือนขาราชการ 
โดยขณะที่มหาวิทยาลัยเอกชน อาจมีขอจูงใจในเรื่องคาตอบที่สูงกวา นอกจากนี้ หากหลักสูตร 6 ป 
ที่ตองการเนนดานผูปวยและผลิตภัณฑ อาจารยผูสอนตองมทีักษะประสบการณจริงในการผลิต
บัณฑิตนั้นๆ การสรางอาจารยที่แหลงฝกทีม่ีคุณภาพอาจจําเปนตองมีระบบ   Co-pay หรือไม การ
กําหนดภาระงานของอาจารยในแตละรายวิชาตองเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง การพฒันาอาจารย
ที่ขาดประสบการณใหมีประสบการณวิชาชีพจริงจะทําอยางไร ทัง้หมดนี้จึงเปนเรื่องทาทายการ
เตรียมแผนกําลังคนในอนาคตเปนอยางยิ่ง 
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ตารางที่ 4 ขอมูลจํานวนนิสิต/นักศึกษาและคณาจารยในสาขาเภสัชศาสตร* 
 

มหาวิทยาลัย จํานวนนิสิต/
นักศึกษา 

จํานวนคณาจารย หลักสูตรท่ี
ดําเนิน 

 รับตอป จํานวน
รวม 

ปจจุบัน ป 
2556 

ตองการ
เพิ่ม 

รับในป 
2552 

1.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 180 820 126 126 - 5 ป และ 6 ป 
2.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 160 900 78 85 7 5 ป และ 6 ป 
3.  มหาวิทยาลัยมหิดล 120 560 81 120 39 5 ป และ 6 ป 
4.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 170 890 72 90 18 5 ป และ 6 ป 
5.  มหาวิทยาลัยขอนแกน 170 850 85 95 10 5 ป และ 6 ป 
6.  มหาวิทยาลัยศิลปากร 180 900 115 120 5 5 ป และ 6 ป 
7.  มหาวิทยาลัยรังสิต 180 780 58 73 15 6 ป 
8.  มหาวิทยาลัยนเรศวร 110 600 74 84 10 6 ป 
9.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 120 560 64 74 10 6 ป 
10.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 

190 900 55 70 15  6 ป 

11.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 104 384 65 80 15 5 ป และ 6 ป 
12.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 80 640 47 50 3  6 ป 
13.มหาวิทยาลัยสยาม 50 150 15 23 8 6 ป 
14.มหาวิทยาลัยพายัพ 60 180 11 50 39 6 ป 
15.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 60 180 8 52 48 6 ป 

รวม 1,934 9,294 994 1,192 242  

หมายเหตุ  ขอมูลสรุปจากการประชุม ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 10/2551 วันที ่10 พฤศจิกายน 2551 

 

4.  วิสัยทัศนและแผนยุทธสาสตรการพัฒนาวิชาชีพ   
 วิสัยทัศน 
 เปนองคกรพหภุาคี ทําหนาที่สงเสริมการศึกษาเพื่อสรางบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความเปนเลิศ
ทางเภสัชศาสตร และเปนทีพ่ึ่งของสังคม  
 บัณฑิตที่พึงประสงค 
 มีคุณธรรม ความเปนเลิศทั้งดานองคความรู ทักษะ ประสบการณ ทางวิชาชีพเภสัชศาสตร 
และมีภาวะผูนํา สามารถเปนที่พึ่งของสังคม ประเทศชาติ 
 พันธกิจ 

1. เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
2. เพื่อสงเสริมใหเกิดหลักสูตร และกระบวนการจัดการที่นําไปสูบัณฑิตที่พึงประสงค 
3. เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางภาคีวิชาชีพเภสัชศาสตร และดานสุขภาพ 
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จากการทํา SWOT analysis และแลกเปลี่ยนขอมูลเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 การ
จัดทํายุทธศาสตรการศึกษาเภสัชศาสตรแบงออกเปน 3 ระยะ 
 ระยะแรก สรางความเขมแข็งของเครอืขาย (ปจจุบัน - พ.ศ. 2556)  
 ระยะสอง พัฒนาสูเครือขายการเรียนรู (พ.ศ. 2557-2563) 
 ระยะสาม ความเปนหนึ่งเดียวแหงวิชาชีพ (ต้ังแต พ.ศ. 2563 เปนตนไป)  
หมายเหตุ การวิเคราะหนี้ต้ังอยูบนบทบาทและภาระหนาที่ของสถาบันการศึกษา ที่มุงเนนการผลิต
บัณฑิตเภสัชศาสตร ในหลักสูตร 6 ป สายการบริบาลทางเภสัชกรรม เปนสําคัญ 
 ระยะแรก สรางความเขมแข็งของเครอืขาย (ปจจุบัน-พ.ศ. 2556) 
  
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค 

ประเด็น เปาประสงค ผลลัพธ กลวิธี 
1.  หลักสูตรสอดคลอง
กับสภาวการณและทิศ
ทางการพัฒนาวิชาชีพ 

• มีความเปนปจจุบัน 
สอดคลองกับ
สภาวการณ 
• โครงสรางเปนไป
ตามขอกําหนด โดยที่
สัดสวนของรายวิชาทาง
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 
• มีความเปน
เอกลักษณและเปนผูนํา 

• หลักสูตรที่เปนปจจุบัน
และสามารถยืดหยุนตาม
เงื่อนไข สถานการณ 
• หลักสูตรทุกคณะมี
สวนที่เปนแกนหลัก
รวมกันชัดเจน 
• สัดสวนรายวิชาดาน
ผลิตภัณฑ:ผูปวย:สังคม 
เปนไปตามขอบังคับสภา 

• โครงการสัมมนา 
ระดมสมองแลกเปลี่ยน
กับองคกรวิชาชีพทาง
เภสัชกรรมและ
การแพทย 
• สัมมนารวมกับ
แหลงฝก 
• การสํารวจ/วิจัย
ตลาด และความคิดเห็น
ของผูใชบัณฑติ 
• การประเมิน
หลักสูตรสม่ําเสมอ 
• สรางความเขาใจ
เรื่องการเขียน/ปรับ 
คําอธิบายรายวิชาให 
ยืดหยุน 
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ประเด็น เปาประสงค ผลลัพธ กลวิธี 
2. สรางเสริมสมรรถนะ
อาจารย ดานการเรียน 
การสอน การวัดและ
ประเมินผล 

• อาจารยมีทักษะเพิ่ม
มากขึ้นในสวนที่
เกี่ยวของกับการเรียน 
การสอน การวัด และ
ประเมินผล 
• การปรับภาระงาน
ดานการดูแลผูปวยให
เหมาะสมและจูงใจให
เกิดการปฏิบัติงาน ซึ่ง
นับเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนการสอน 

• นวตกรรมที่เกีย่วของ
กับการเรียนการสอน 
• ขอสอบมีมาตรฐานทั้ง
ในสวนของความยากงาย 
การจําแนกและความตรง  

• โครงการสัมมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานการเรียน 
การสอน การวัดและ
ประเมินผล 
• โครงการเพิ่ม
สมรรถนะผานการเปน 
preceptor 
• กําหนดชั่วโมงการ
ปฏิบัติงานในแหลงฝก
กับสัดสวนการสอน 
• โครงการอาจารย
ดีเดน  

3. การจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรยีนเปน
สําคัญและไดบัณฑิตที่
พึงประสงค 

• รายวิชาที่ออกแบบ
โดยการมีสวนรวมของ
นิสิตในการกําหนด
โครงสราง เนื้อหา การ
วัดผล 
• การเรียนการสอนที่
สรางเสริมเรื่อง 
คุณธรรม จริยธรรม 
• นิสิตมีประสบการณ
ตรงและเขาใจบทบาท
วิชาชีพสามารถ
ประยุกตองคความรู 
เขากับการปฏิบัติงาน 
• นิสิตมีความเขาใจ
ระบบสุขภาพและระบบ
ยา 

• รายวิชา กระบวนการ
จัดการที่แสดงใหเห็นวา
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
• รายวิชาทางคลินิกที่มี
การเรียนการสอนแบบสห
สาขา  
• จํานวนรายวิชาที่
เกี่ยวของกับจริยธรรม  
• กิจกรรมหรือนวตก
รรมของนิสิตที่ไดรับการ
เชิดชู 
• ทราบปญหาชุมชน 
บทบาท ความรับผิดชอบ
ของเภสัชกรตอปญหา
ดังกลาว 

• การสงเสริมและ
สนับสนุน ผานการสราง
แรงจูงใจที่จะนาํลงสู
การปฏิบัติ  
• การสัมมนา
แลกเปลี่ยนระหวาง
องคกรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยเนนองคกรวิชาชีพ 
• การประกวด
กิจกรรมสนับสนุนการ
เรียนการสอน การ
แขงขันความรู  
• การผนวกกิจกรรม
เขากับรายวิชา  
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางภาคีเครือขาย 

ประเด็น เปาประสงค ผลลัพธ กลวิธี 
1. ความรวมมือและ
พหุพาคีในการพัฒนา
วิชาชีพทั้งในและ
ตางประเทศ 

• เกิดเครือขายความ
รวมมือในการพัฒนา
วิชาชีพระหวาง
สถาบันการศึกษาและ
องคการวิชาชีพใน
ประเทศ 
• เกิดความรวมมือ 
แลกเปลี่ยนระหวาง
อาจารย นิสิต กับ
สถาบันในตางประเทศ 

• เกิดความรวมมือ
ระหวางสมาคมวิชาชีพฯ
กับคณะฯ 
• มีองคกรกลางประสาน
การจัดการระบบเครือขาย 
• อาจารยไดรับการ
พัฒนาตามสาขาหรือ
ความชํานาญ 

• โครงการสาน
สัมพนัธสูความรวมมือ
ระหวางคณะกับแหลง
ฝกที่มีคุณภาพและ
สมาคมวิชาชีพฯ 
• การประชุม
ปฏิบัติการระหวาง
สถาบันการศึกษา  
• การทําบันทึกตกลง
ระหวางองคกร 

2. แหลงฝก และ
อาจารยประจําแหลง
ฝกมีคุณภาพ  

• แหลงฝกมีการ
ดําเนินการและมีการ
จัดการดานการฝก
ปฏิบัติงานอยางมี
คุณภาพ 
• จํานวนแหลงฝกและ 
preceptor สามารถให
การฝกไดอยางตอเนื่อง 
เพียงพอ 
• การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยในการเปน 
preceptor 

• แหลงฝกมีการ
ดําเนินการที่ชัดเจนในการ
ฝกปฏิบัติ การติดตาม
ความกาวหนา การวัด 
และการประเมินผล 
• อาจารยเปน 
preceptor ใน clerckship 
รวมกับแหลงฝก 
• Clerkship มีความ
ชัดเจน เกี่ยวของกับ
ผูปวย และ/หรอื สาขาที่
เกี่ยวของเภสัชกรรม
ปฏิบัติ 

• โครงการสญัจร
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางแหลงฝกเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะ มุมมอง
และการดําเนินการ 
• การประเมินผลการ
ดําเนินการพัฒนาทั้ง
แหลงฝก และอาจารย 
• โครงการสัมมนา/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ที่สงเสริมการฝก
ปฏิบัติงาน และตอยอด
การฝกปฏิบัติงานจาก
รูปแบบ/แนวคดิเดิม 

3. การประสานจัดการ 
การเรียนการสอนที่มุง
ให นิสิตเกิดเจตคติ
และทักษะที่ดีทาง
วิชาชีพ 

• รายวิชามีความ
ชัดเจนในการผนวก
เรื่องทักษะ และการ
ปรับเจตคติ 
• การเรียนการสอนที่
เนนทักษะ ความคิดเชิง
บูรณาการ  
• เกิดกระบวนวิชา

• มีการจัดการรายวิชาที่
เรียนรูจากผูปวย หรือ
กระบวนการปฏิบัติงานใน
สถานที่ปฏิบัติงานหรือ
สถานบริการสุขภาพ 
• นิสิตมีเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพ และปริญญา 
• นิสิตมีทักษะ และ

• บันทึกขอตกลง
ระหวางศ.ศ.ภ.ท. กับ
สมาคมวิชาชีพฯ 
กระทรวงสาธารณสุข 
หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
• สรางบรรยากาศการ
เรียนรูที่สงผลใหนิสิต
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ประเด็น เปาประสงค ผลลัพธ กลวิธี 
และการจัดการที่เอื้อให
นิสิตไดเรียนรูปญหา
สาธารณสุข 

 

สามารถประยุกตใชองค
ความรูในขณะเรียนและ
การฝกปฏิบัติงาน 

คิดและเขาใจปญหา 
บทบาท ที่เภสัชกรหรือ
บัณฑิตพึงมีตอผูปวย
หรือสังคม 
• การเสวนาบทบาท
เภสัชกรกับคุณคาตอ
ผูปวย และระบบ
สาธารณสุข  

4. สูผูนําการพัฒนา
ทางวิชาชีพ 

• บัณฑิตสามารถเปน
แบบอยางที่ดีในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพและมี
ภาวะผูนํา 

• รายวิชาที่มุงเนนการ
วิเคราะหระบบ และการ
สรางเสริมภาวะผูนํา 
• มีเครื่องมือ และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะ
กับวัฒนธรรมองคกร 
• ชุมชนเขามามีสวน
รวมในการพัฒนา และ
ยอมรับสถานปฏิบัติการ
ชุมชน 

• โครงการพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่อง 
• บัณฑิตเปนที่พึง
พอใจของสังคม หรอื
ตลาดแรงงาน  
• ศ.ศ.ภ.ท. มี
โครงสรางและระบบการ
ทํางานที่ชัดเจน  

 
บทสรุป 

 การศึกษาเภสัชศาสตรยังตองการการพัฒนาหลายประการโดยเฉพาะ การจัดระบบใหมีการ
เสาะแสวงหาอาจารยที่พึงประสงคและเอื้อใหทํางานอยางมีความสุข พรอมเปนตนแบบในการสอน
นักศึกษาใหมีองคความรูและทักษะจริงในวิชาชีพ และยังตองพิจารณาความตองการทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพของอาจารยสําหรับการเพิ่มของคณะวิชาใหมดวย ดังนั้นการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกอณูของสมาคมวิชาชีพ/ สภาเภสัชกรรม/ โรงพยาบาล/ โรงงาน/
ศ.ศ.ภ.ท. และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สปสช. สสส. เปนตน เพื่อรวมกันพัฒนาระบบ
การศึกษาเภสัชศาสตรที่พึงประสงคตอไป ตลอดจนการเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมใน
การพัฒนาระบบดวย นอกจากนี้ควรไดกําหนดรูปลักษณของบัณฑิตเภสัชศาสตรที่วิชาชีพและสังคม
คาดหวัง เพื่อการทํางานในศตวรรษหนาอยางชัดเจน 
 

44                                                                                                                          วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการศึกษาเภสัชศาสตร 



 

 
สาขาเภสัชศาสตรสังคม 
(การคุมครองผูบริโภค) 

 



วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชศาสตรสังคม (การคุมครองผูบริโภค) 
 

1. พัฒนาการของวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาคุมครองผูบริโภค 

 1.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม 
 ในอดีตการประกอบอาชีพผลิตยา ปรุงยา ขายยา และโฆษณายาสามารถกระทําไดอยาง
อิสระ ไมตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ไมมีการจํากัดสิทธิใดๆทั้งสิ้น การประกอบโรคศิลปะอยาง
อิสระโดยไมมีการควบคุมยอมเปนผลรายตอสวัสดิภาพของประชาชนและบั่นทอนเสถียรภาพของชาติ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงตราพระราชบัญญัติการแพทย พระพุทธศักราช 2466 
ขึ้น โดยมีพระราชปรารภวา 
 “…โดยที่การประกอบโรคศิลปะยอมมีอิทธิผลอันสําคัญแกสวัสดิภาพของประชาชน โดยที่ ณ 
กาลบัดนี้ ในกรุงสยามยังไมมีระเบียบบังคับควบคุมการประกอบกิจเชนนี้ ปลอยใหมหาชนปราศจาก
ความคุมครองจากอันตราย อันเกิดแตการประกอบแหงผูที่ไรและมิไดฝกหัด และโดยที่ทรง
พระราชดําริหเห็นสมควรควบคุม วางระเบียบบังคับ และเลื่อนฐานะแหงการประกอบโรคศิลปะใหสูง
ยิ่งขึ้น…” 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้นเพื่อควบคุม ตรวจตรา และปองกันการทุจริตในทางการแพทย
โดยวิธีการออกใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะใหแกผูที่ทางการเห็นสมควรใหกระทําการประกอบโรค
ศิลปะไดเทานั้น ในสวนที่เกี่ยวของกับยานั้น มีการควบคุมเฉพาะการประกอบโรคศิลปะในดานการ
ปรุงยา และมีการแกไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติการแพทย พ.ศ.2472 กําหนดใหการจําหนายยา
ถือเปนการประกอบโรคศิลปะ  
 การเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสาธารณสุข การแพทย เภสัชกรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน
ในทิศทางไปสูความเปนตะวันตกมากขึ้น ระบบการแพทยและเภสัชกรรมในยุคหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ.2475 นับวามีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายประการคือมีการแกไขพระราชบัญญัติ
การแพทย พ.ศ.2472 โดยตราพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2479 และการ
พัฒนาระบบเภสัชกรรมในดานกฎหมาย โดยมีการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมการขายยา พ.ศ. 
2479  
 พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา พ.ศ.2479 เปนกฎหมายฉบับแรกที่รับรองสิทธิและหนาที่
ของเภสัชกรตามกฎหมายในการใหบริการยาแกประชาชนทั่วไป (กําหนดใหการขายยาในสถานที่
จําหนาย อยูในความควบคุมกิจการโดยเภสัชกรหรือเภสัชกรเปนเจาของ) ตอมามีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายอีกหลายครั้งคือ พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา พ.ศ.2493 โดยใหอยูในความรับผิดชอบ
ของกองอาหารและยา กรมสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตอมามีการยกเลิก และตรา
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และมีการแกไขเพิ่มเติมอีก 4 ครั้ง  
 พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2479 เปนกฎหมายควบคุมพฤติกรรมใน
การประกอบโรคศิลปะของผูประกอบโรคศิลปะทั้งแผนปจจุบันและแผนโบราณ ในสาขาเภสัชกรรมนัน้ 
มีผลควบคุมเภสัชกรโดยใช “มารยาทแหงวิชาชีพ และเงื่อนไขขอจํากัดในการปรุงยาหรือการผสมยา” 
ไมครอบคลุมพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพของเภสัชกรในทุกดาน ประกอบกับเภสัชกรมีจํานวน

วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชศาสตรสังคม (การคุมครองผูบริโภค)                                                                                               47



มากขึ้นและสามารถควบคุมดูแลกันเองได จึงมีการตราพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 
ขึ้น เพื่อสงเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรโดยมีสภาเภสัชกรรมเปน
องคกรนิติบุคคลขึ้นมาทําหนาที่ดังกลาว ไดมีการกําหนดนิยามคําวา “วิชาชีพเภสัชกรรม” ดังนี้คือ 
 “วิชาชีพเภสัชกรรม หมายถึง วิชาชีพที่เกี่ยวกับการกระทําในการเตรียมยา การผลิตยา การ
ประดิษฐยา การเลือกสรรยา การวิเคราะหยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงยาและ
การจายยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือ
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว รวมทั้งการดําเนินการปรุงยาและการขายยาตามกฎหมายวาดวยยา” 
 
 1.2 สมัชชาเภสัชกรรมไทย 

นับต้ังแตป พ.ศ.2536  ไดมีการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมแหงชาติครั้งที่ 1 คําประกาศ
เจตนารมณทศวรรษแหงการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม  พศ.2536-2546 เนื่องในวาระครบรอบ 80 ป
ของการศึกษาเภสัชศาสตรและวิชาชีพเภสัชกรรม ไดแสดงถึงความมุงมั่นของวิชาชีพเภสัชกรรมที่จะ
ปกปองคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน การประชุมดังกลาวเปนการเตรียมพรอมตอการกอรูปของ
สภาเภสัชกรรมที่จะกําเนิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งกําหนดไวใหมีองคกรปฏิบัติการ
เพื่อดูแลวิชาชีพเภสัชกรรมใหคุมครองประโยชนของประชาชน 

สาระที่สําคัญในคําประกาศ ไดกลาวถึงภาพรวมของบทบาทเภสัชกรและไดชี้ใหเห็นถึงความ
จําเปนของเภสัชกรในแตละสาขาวิชาชีพ โดยไดกลาวถึงการคุมครองผูบริโภคไวในขอ 5  ดังนี้ 

 
“5. ใหการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข  โดยจัดใหมียาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ

กับสุขภาพที่มีคุณภาพกระจายไปสูผูบริโภคอยางทั่วถึงโดยใชกลไกการบริหาร ทั้งมาตรการ
ทางกฎหมายและทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งใหความรูและขอมูลที่ถูกตองแก
ประชาชนเพื่อใหสามารถเลือกใชยาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของไดโดยเหมาะสม” 

 
โดยนัยความหมายแหงคําประกาศ ไดสะทอนวา การคุมครองผูบริโภคนอกจากเปนสวนหนึ่ง

ของความหมายของวิชาชีพเภสัชกรรมแลว  อีกสวนหนึ่งยังสะทอนใหเห็นลักษณะความจําเพาะและ
ความเชี่ยวชาญท่ีสามารถแสดงเปนอัตตลักษณของสาขา โดยสามารถที่จะพัฒนากิ่งแขนงความรู 
แตกหนอ ตอยอด ขึ้นมาเปนสาขาหนึ่งของวิชาชีพที่มีเอกลักษณของตนเอง 

ตอมาในการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมแหงชาติครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2551ไดมี
การวางยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาคุมครองผูบริโภคขึ้น โดยกําหนดเปาหมายวา 
ในป พ.ศ.2556 ประเทศไทยจะมีผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาคุมครองผูบริโภคจากสภาเภสัชกรรม 
และมีการกําหนดกลยุทธคือ (1) การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ (2) การเสริมสรางความเขาใจ
ในความสําคัญและความจําเปนของประเทศที่ตองมีผูชํานาญการสาขาคุมครองผูบริโภค ทั้งในกลุมผู
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ และสังคม (3) การสรางสถาบันฝกอบรม
ผูชํานาญการสาขาคุมครองผูบริโภค 
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1.3 วิทยาลัยการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพของประเทศไทย 
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 5 (พ.ศ.2550 – 2552)  ไดมีนโยบายในการพัฒนาระบบผู

มีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 3 สาขา ไดแก สาขาเภสัชบําบัด สาขาเภสัช
กรรมเทคโนโลยี  และสาขาการคุมครองผูบริโภค  และไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการศึกษา
ตอเนื่องผูมีความรู  ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุมครองผูบริโภค ตามคําสั่ง
สภาเภสัชกรรมที่ 12/2550  ลงวันที่ 18  มิถุนายน 2550  เพื่อจัดทําแนวทาง หลักสูตร ระเบียบที่
เกี่ยวของ สถาบันฝกอบรม หรือ วิทยาลัยในระบบการศึกษาตอเนื่องผูมีความรู ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุมครองผูบริโภค  ขณะนี้สภาเภสัชกรรมไดเห็นชอบในหลักการและ
อยูในระหวางการตรวจรางขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวยวิทยาลัยการคุมครองผูบริโภคดานยาและ
สุขภาพของประเทศไทยกอนประกาศใชตอไป  ซึ่งคาดวาภายในป 2552 จะมีการกอต้ังวิทยาลัยการ
คุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพของประเทศไทย และมีการสอบหนังสืออนุมัติบัตรและจัดการศึกษา
อบรมวุฒิบัตรผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุมครองผูบริโภคดานยา
และสุขภาพ  
 รางขอบังคับฯ วิทยาลัยการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพของประเทศไทย ไดกําหนด
ความหมายของการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ ไวดังนี้ 
 
 “การคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ หมายถึง การปกปองสิทธิ การคุมครอง
สิทธิ การสรางเสริมศักยภาพ เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยและความเปนธรรมจาก
การบริโภคยา ผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการสุขภาพ ทั้งนี้โดยใชองคความรูและทักษะในการ
บริหารจัดการทางเภสัชศาสตรบูรณาการรวมกับศาสตรสาขาอื่น” 

 
ซึ่งสอดคลองกบัพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบบัที่ 2) ที่ไดกําหนดนิยามของ “วิชาชีพ

เภสัชกรรม” ใหมีความหมายครอบคลุมถึงการคุมครองผูบริโภคดวย ดังนี้ 
“วิชาชีพเภสัชกรรมหมายความวา  วิชาชีพที่เกี่ยวกับการกระทําในการเตรียมยา การผลิต

ยา การประดิษฐยา  การเลือกสรรยา  การวิเคราะหยา  การควบคุมและการประกันคุณภาพยา  การ
ปรุงและจายยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย และผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุขตามที่กฎหมายวาดวย
วิชาชีพนั้นๆ กําหนด  และการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยยา  กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท  และกฎหมายวาดวย   ยาเสพติดใหโทษ  รวมทั้งการรวมกับผูประกอบวิชาชีพ
ดานการแพทยและสาธารณสุขในการคนหา  ปองกันและแกไขปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใชยา”   

 
 1.4 ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ   
 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ไดกําหนดใหมีธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติขึ้น เพื่อสะทอนเจตนารมณและเปนพันธะรวมกันของสังคมในการนําธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพไปใชเปนจุดอางอิงเพื่อกําหนดทิศทางและเปาหมายของระบบสุขภาพในอนาคตของประเทศ
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ไทย ในการรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติไดมีการกําหนดสาระการคุมครองผูบริโภคไวใน
หมวด 8 โดยกําหนดหลักการไวดังนี้ 

“ขอ 68 ระบบคุมครองผูบริโภค ตองเปนไปเพื่อใหผูบริโภคไดรับการปกปองและคุมครอง
สิทธิของผูบริโภคโดยมุงเนน 

(1) การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางเสริมศักยภาพของผูบริโภค  

(2) การใหขอมูลขาวสารที่เปนจริงและครบถวน เพื่อใหผูบริโภคตัดสินใจไดอยางรูเทาทัน  

(3) การจัดใหมีกลไกในการเฝาระวัง ติดตาม และตรวจสอบสินคาและบริการในแตละระดับ  

(4) การสนับสนุนการมีสวนรวมของผูบริโภค องคกรผูบริโภค และเครือขาย เพื่อใหไดรับ
สินคาและบริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย เปนธรรม อยางเทาเทียมและทั่วถึง ตลอดจนมี
ระบบการชดเชยเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เมื่อไดรับความเสียหาย ทั้งนี้ ตองเปนไปโดย
ปลอดจากการแทรกแซงจากอํานาจทางการเมือง ราชการ ธุรกิจ หรือการแทรกแซงอื่นใด”  

 ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการคุมครองผูบริโภคในป พ.ศ.2562 ที่วา  

 “ขอ 69 ผูบริโภคตองไดรับการปกปองและคุมครองสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ ตลอดจน
ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหสามารถปกปองคุมครองตนเองและสังคม รวมถึงไดรับความรูและเขาถึง
ขอมูลขาวสารที่ครบถวน สมประโยชน และทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภค ตลอดจน
สามารถนําความรูและขอมูลขาวสารที่ไดรับมาใชตัดสินใจไดอยางเหมาะสมและเทาทัน 

 ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการบริโภคสินคาหรือการบริการตองไดรับการชดเชย
และเยียวยาอยางมปีระสิทธิภาพ เหมาะสม และรวดเร็ว 

ขอ 70 เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสในสังคมตองไดรับความคุมครองเปนพิเศษตาม
สิทธิที่กฎหมายบัญญัติ และตองไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิต รูเทาทันสื่อ มีสวนรวมในการ
คุมครองผูบริโภค ทั้งนี้การสื่อสารใหขอมูล ตองมีความเหมาะสมตามวัยและสภาพของบุคคล เขาถึง
ไดงาย เขาใจงาย และสามารถนําไปใชประโยชนได” 

 นอกจากนี้ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ หมวด 8 การคุมครองผูบริโภคยังกําหนด
มาตรการในการคุมครองผูบริโภคของหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบธุรกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และภาคสวนอื่นๆ และมีการกําหนดใหธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติที่ผานมติคณะรัฐมนตรี
ผูกพันหนวยงานและองคกรตางๆที่เกี่ยวของ ดวยเหตุนี้ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในหนวยงาน
ของรัฐ เอกชน และภาคสวนอื่นๆในระบบสุขภาพจึงตองดําเนินการคุมครองผูบริโภคตามที่กําหนดไว
ในธรรมนูญฯ  

 
 1.5 วิชาชีพเภสัชกรรมกับบทบาทในการคุมครองผูบรโิภค 

 บทบาทหลักในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยสวน
ใหญจะเปนการดําเนินการในภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย 
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โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สวนภาควิชาเภสัชกรรมชุมชนหรือภาควิชาเภสัชศาสตร
สังคมหรือภาควิชาเภสัชสาธารณสุขหรือหนวยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตรสังคม คณะเภสัชศาสตร
ตางๆ มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคในเชิงนโยบาย ระบบการคุมครองผูบริโภค 
และการจัดการความรูเพื่อคุมครองผูบริโภค นอกจากนี้ยังพบวามีการขยายกําลังคนเภสัชกรในฝาย
เภสัชกรรมในศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เพื่อทําหนาที่ในการคุมครอง
ผูบริโภค เชนเดียวกับการขยายกําลังคนเภสัชกรในงานคุมครองผูบริโภคและงานสนับสนุนเครือขาย
ในกลุมงานเวชกรรมสังคมของโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
2. การเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอการคุมครองผูบริโภค 
  2.1  สภาพแวดลอมภายนอกของระบบการคุมครองผูบริโภค 

   2.1.1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่มีผลตอระบบการคุมครองฯ มีอยู 2 สวน 
คือ การรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และบทบาทเศรษฐกิจของ
อาเซียที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจีนและอินเดียทําใหเกิดผลกระทบภาวะคุกคามตอการคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ ดังนี้ 

   1) การรวมตัวทางเศรษฐกิจ  

    ประเทศไทยไดเขารวมกลุม-เขตเสรีทางการคาที่มีแนวโนมมากขึ้น ทั้งจํานวนกลุม
การตกลงการคาเสรีและความครอบคลุมกิจกรรมทางการคา เชน WTO  APEC ASEM ขอตกลง
ไทย-จีน ไทย-ออสเตรเลีย  และไทย-อินเดีย เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งขอตกลงกลุมประเทศ
อาเซียน ที่กําหนด ป 2015 จะรวมตัวเปน  ASEAN Economic Community ทั้งนี้โดยมุงเนนใหมีการ
เพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มการไหลเวียนปริมาณสินคา บริการในประเทศสมาชิกทําให
จําเปนที่จะตองมีการปรับกฎระเบียบการคุมครองผูบริโภคใหสอดคลองกับ (Harmonization) เพื่อ
นําไปสูการยอมรับซึ่งกันและกันในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ 
(Mutual Recognition Agreement) สงผลใหรัฐตองปรับตัวในการจัดที่มีปญหาความปลอดภัย ระบบ
และกลไกใหเทาทัน ขณะเดียวกันตองดําเนินการเฝาระวัง ตรวจสอบเตือนภัยและยับยั้งผลิตภัณฑที่มี
การนําเขาไดอยางทันทวงที ซึ่งที่ผานมาพบปญหาคุณภาพความปลอดภัยดานอาหารที่มียาฆาแมลง
ปนเปอนในอาหาร โลหะหนักในอาหารที่นําเขาจากประเทศเพื่อนบาน อาหารที่ปลอมปนดวยยาปลุก
เซ็กส (sildenafil)  และยาลดความอวน การลักลอบนําเขายากลุมชีววัตถุ (parallel import) ซึ่งสงผล
กระทบตอความปลอดภัยของผูบริโภค ดังแสดงในภาพที่ 1 
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* การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ/เขตการคาเสรี
        ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหภุาคี (AFTA APEC ฯลฯ)

การเคล่ือนยายสินคาและบรกิาร

MUTUAL RECOGNITION AGREEMENTAEC 2015

ปลอม ไมไดมาตรฐาน 
parallel import

HARMONIZATION

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
 

  2) การเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจของจีนและอินเดีย 

  ชวงตนศตวรรษที่ 21 ประเทศจีนและอินเดียมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็ว และมีแนวโนมที่จะสามารถเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในอนาคต ทําใหมีความตองการใช
พลังงานสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  ซึ่งมีผลใหเกิดความตึงตัวในอุปสงคของน้ํามันโลก กอปรกับการเก็งกําไร
ของ Hedge Fund  ทําใหราคาน้ํามันไดเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว มีการปลูกพืชน้ํามันมาทดแทนพืช
อาหารในแหลงผลิตอาหารสําคัญ ๆของโลก ทําใหราคาอาหาร และโภคภัณฑสูงขึ้น เกิดปญหาความ
มั่งคงทางอาหาร  (Food  security) และปญหาความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) เชน ปญหา
น้ํามันทอดซ้ํา อัลฟลาทอกซิน สีในอาหาร วัตถุกันเสียในกวยเต๋ียว ฯลฯ ทําใหผูบริโภคมีความเสี่ยง
อันตรายมากขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริโภคน้ํามันและพลงังาน

ราคาน้ํามัน/พลงังาน

บทบาทเศรษฐกิจของเอเชียทีเ่พิ่มข้ึนโดยเฉพาะจนีและอินเดีย 

HEDGE
FUND

ปญหาความขัดแยงระหวาง
ประเทศ

เงินเฟอ-ฝด

ราคาอาหารและโภคภัณฑ
การผลิตพืชพลังงาน

ปญหาความมั่นคงดานอาหาร
ปญหาความปลอดภัยดานอาหาร- น้ํามันทอดซ้ํา food additives aflatoxin 

ภาพที่ 2 บทบาทเศรษฐกิจของเอเชียที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะจีนและอินเดีย 
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    2.1.2 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม       

    สังคมไทยมีคานิยมการบริโภคที่นิยมการเลียนแบบการบริโภคแบบตะวันตกมากขึน้ 
เปนผลจากการหลั่งไหลของการโฆษณา และการหลั่งไหลของขอมูลขาวสาร ผานทางสื่อโทรทัศน 
วิทยุ อินเตอรเน็ต ฯลฯ ทั้งนี้ปจจุบันผูประกอบการไดผลักดันการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
(ผนวกกับการขายตรง การตลาดแบบตรง) ที่มีประสิทธิภาพ เชน ในระดับประเทศผูประกอบการมี
การใช  งบโฆษณาโทรทัศนดวยเครื่องสําอางเปนจํานวนมาก ขณะเดียวกันในระดับสวนภูมิภาพ การ
ใชส่ือวิทยุในการโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารสงผลใหมีการบริโภคที่ไมจําเปนและเกินความจําเปน
อยางมาก และอาจเกิดอันตรายตอผูบริโภคได และมีแนวโนมการพยายามใหเกิดหรือใชประโยชน
จากคานิยมของผูบริโภค มุงเนนความสวยงามของรางกาย ชะลอความแก เพิ่มสมรรถนะทางเพศ  
เชน ผลิตภัณฑเครื่องสําอางทาผิวขาว ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ชะลอความแก ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ผสมยาปลุกเซ็กส เปนตน ซึ่งปญหานี้ไมไดเกิดเฉพาะในประเทศไทย ในประเทศอื่น ๆ ก็มีปญหา
ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่โฆษณาเปนเท็จเกินจริง เชนกัน ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 

    2.1.3 การเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   ปจจุบันโลกกาวสูยุค Molecular technology ขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีหลัก คือ 
Information and Communication Technology (ICT), Genetics and Biotechnology,  
Nanotechnology  และ Material technology และ Pseudobrain ผสมผสานกันจนเกิดนวัตกรรมใหม 
ๆ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เชน การนํา stem cell  มา
ใชบําบัดรักษาโรค การใช nanotechnology ในเครื่องสําอาง การใชหุนยนตในการผาตัดทาง
การแพทย เปนตน ซึ่งนําไปสูการถกเถียงถึงความปลอดภัย ความคุมคาและประสิทธิภาพการความ
คุมครองผูบริโภค ซึ่งมีผลกระทบตอการตองปรับตัวของระบบการคุมครองผูบริโภคที่จะดําเนินการ 
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ทั้งในระดับ  Health  and  Economic Risk Management เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกผูบริโภค ดัง
แสดงในภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

   2.1.4 กฎหมายและขอตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศ 

   กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคปจจุบันมีแนวโนมการแกไขปรับปรุง
ในดานเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการคุมครองผูบริโภค เชน 

    - รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ไดกําหนดใหมีองคกรอิสระของผูบริโภค ซึ่งทําใหมีการ
จัดทํารางพระราชบัญญัติองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค และขณะนี้อยูในระหวางการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

    - พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งไดกําหนดใหมีการจัดทําราง
ธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ: การคุมครองผูบริโภคและเปดโอกาสใหมีการจัดประเด็นสมัชชาสุขภาพ 
เฉพาะประเด็นหรือพื้นที่ที่จะนําไปสูการขับเคลื่อนการคุมครองผูบริโภคจากความตองการหรือความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

    - รางพระราชบัญญัติความสัมพันธอันดีกับผูปวยที่ใชบริการสาธารณสุข (กองทุน
ชดเชยความเสียหายทางดานการแพทย) อยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

    - พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 
2551 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 ซึ่งชวยทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึง
การคุมครองผูบริโภคของภาครัฐไดสะดวก รวดเร็วและยุติธรรมขึ้น 



    - พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ.2551 มีการปรับปรุงใหมีการเขมงวดในการ
ดําเนินการคุมครองผูบริโภคมากขึ้น พรอมทั้งมีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับความรับผิดตอ
ผลิตภัณฑ (Product Liability) ที่ครอบคลุมผูขาย ซึ่งมากกวาที่พระราชบัญญัติความรับผิดตอความ
เสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.2551 กําหนดใหเฉพาะผูผลิต ผูนําเขา รับผิดชอบเวนแต
ไมสามารถสินคาไมระบุแหลงผลิต นําเขา จึงจะใหผูขายรับผิดชอบ 

    - พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ.2551 ซึ่งมีความพยายามที่จะ
บูรณาการในการจัดการระบบอาหารของประเทศ ทั้งในดาน Food Security, Food Safety, Food 
Education และ Food Quality 

   แตอยางไรก็ตาม ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวของ อีกหลายฉบับที่อยูในระหวางการ
ปรับปรุง เชน กฎหมายยา กฎหมายเครื่องสําอาง กฎหมายอาหาร ซึ่งควรที่จะขับเคลื่อนในลักษณะที่
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการคุมครองฯ  

  2.2 สภาพแวดลอมภายในของระบบการคุมครองผูบริโภค 

    2.2.1 หนวยงานของรัฐ 

   รัฐและหนวยงานของรัฐมีความพยายามในการดําเนินการตามบทบาทที่เปนอยู แต
ยังมีขอจํากัดทั้งในดานศักยภาพบุคลากร งบประมาณ กลไกการดําเนินงาน และการประสานงาน
ระหวางสวนราชการ 

    - การบังคับใชกฎหมายและการจัดการเรื่องรองเรียน ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
ขาดความตอเนื่อง และเชื่อมโยงกับกลไกที่เกี่ยวของ  

    - การประสานงานและใชขอมูลระหวางหนวยงานรัฐยังไมถูกสงถายกันเทาที่ควร 
อันเนื่องจากการขาดการสื่อสารที่เขาใจรวมกัน 

   2.2.2 ผูประกอบการ 

   ผูประกอบการมี 2 สวน ประกอบดวย 

   1) ผูประกอบการที่มีทุนและเทคโนโลยี ซึ่งไดเปรียบในการดําเนินการแขงขัน แต
อยางไรก็ตามสภาพที่ผานมา ผูประกอบการในกลุมนี้ไดอาศัยทุนและเทคนิคตาง ๆ ในการแนวโนม
ผูบริโภคใหมีการบริโภคที่เกินจําเปนไมเหมาะสม โดยอาศัยเทคนิคการโฆษณา การตลาด การ
สงเสริมการขาย และการขายตรงไปโนมนาวใหเกิดคานิยมการบริโภคที่ไมเหมาะสมหรือใชประโยชน
จากคานิยม สวย ผิวขาว ชะลอความแก เพิ่มพลังทางเพศในการผลักดันใหผูบริโภคหลงเชื่อและซื้อ
สินคามาบริโภค เชน กรณีผลิตภัณฑทางผิดขาวที่มีแนวโนมการบริโภคเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้ง
จํานวนผูบริโภคและมูลคาทางการตลาดของสินคานั้น  

   2) ผูประกอบการที่มีทุนและเทคโนโลยีนอย ซึ่งมีจํานวนมากกวากลุมแรก ขาด
ความรู ความเขาใจในการนําเสนอผลิตภัณฑมีประสิทธิภาพปลอดภัยตอผูบริโภค เชน ปญหาสาร
ปนเปอนในอาหาร (วัตถุกันเสียในกวยเต๋ียว) Aflatoxin ฯลฯ ยังไมแนชัดวา ปญหาความปลอดภัย
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ดานอาหาร จะมีสวนมากนอยเทาใดที่ทําใหอัตราการเจ็บปวยจากการเปนมะเร็งมีมากขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมะเร็งตับ ลําไส เปนตน 

   2.2.3 สถาบันทางวิชาการ 

    สถาบันทางวิชาการมีความเปนอิสระสูงแตมีปญหาดานเอกภาพภายในและ
ความสามารถในการจัดการยังไมสามารถเปนแหลงองคความรู และขับเคล่ือนทางวิชาการใหแก รัฐ 
ผูบริโภค และผูประกอบการได ทําใหทรัพยากรบุคคลที่มีคาไมไดถูกนํามาใชเปนประโยชนตอสังคม
เทาที่ควร 

    การเชื่อมโยงระหวางสถาบันวิชาการ หนวยงานของรัฐและผูประกอบการยังเปนไป
อยางหลวม ๆ ยังขาดความเชื่อมโยงระดับสถาบันหรือองคกรที่ชัดเจน ทําใหขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนสังคมสูฐานความรูดานสุขภาพ 

   2.2.4 ผูบริโภค ชุมชน และองคกรผูบริโภค 

    ผูบริโภค 

  - ผูบริโภคใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารทางวิชาการนอยแตใหความสําคัญกับ
การโฆษณาการสงเสริมการขาย สนใจขอมูลที่เปนตัวเลข แตไมสนใจในเนื้อหา 

  - การมีสวนรวมของผูบริโภคในแตละประเด็นการขับเคลื่อน ยังมีนอย แตหากเขาใจ
ประเด็นจริง ก็จะมีการสนับสนุนอยางชัดเจน ผูบริโภคโดยสวนใหญยังไมเกิดความตระหนักถึงภาวะ
คุกคามที่เกิดขึ้น จึงไมมีการดําเนินการเชิงรุกเพื่อปองกัน แตเปนเชิงรับเกิดเหตุแลวคอยแกไข 

  - ผูบริโภคขาดความรูขาดความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกฎหมาย
ใหม ๆ ที่เอื้อตอการคุมครองผูบริโภค 

  ชุมชน 

  - ชุมชนสามารถใชมาตรการทางสังคมไดและยังมีความเขมแข็งไมเพียงพอ และไม
ตอเนื่อง 

                 องคกรผูบรโิภค 

  - องคกรผูบริโภค ยังใชศักยภาพภาคีเครือขายนอยเกินไป ขาดความเชื่อมโยง และ
การสื่อสารขอมูลขาวสารระหวางเครือขายยังมีขีดจํากัด ทําใหการขับเคลื่อนไมเปนระบบและขาดพลัง 

            - องคกรผูบริโภคเริ่มมีการเชื่อมโยงการทํางานกับหนวยงานของรัฐ ซึ่งทําใหการ
ขับเคลื่อนประเด็นคุมครองผูบริโภคไดรับความสําเร็จ เชน กรณีตะกั่วปนเปอนในน้ําดื่มโรงเรียน 

  - มีเครือขายองคกรผูบริโภคที่ทําหนาที่ในการคุมครองผูบริโภคท่ีหลากหลาย
ทํางานดวยจิตอาสา 

  - องคกรผูบริโภคยังขาดการนําสื่อมวลชนรวมเปนเครือขาย แตอยางไรก็ตาม 
ส่ือมวลชนบางกลุมเริ่มใหความสนใจกับการคุมครองผูบริโภค 
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  - องคกรผูบริโภคไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงตางๆ มากขึ้น เชน สสส. 
และ  สปสช. 

   2.2.5 องคการปกครองสวนทองถิ่น 

    องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีบทบาท เขามามีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภค 
โดยเฉพาอยางยิ่ง กทม. และพัทยา  สําหรับเทศบาลเมือง และนคร ไดรับการแตงต้ังเปนพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายอาหาร ซึ่ง อปท. ขนาดใหญมีความพรอมในการเขามามีบทบาทในการ
ดําเนินการทั้งดานบุคลากร และงบประมาณ 

    สําหรับ อปท. ขนาดเล็กยังมีปญหาดานโครงสรางที่รับผิดชอบงานสาธารณสุข        
งบประมาณและศักยภาพ กําลังคน แตอยางไรก็ตามมีแนวโนมทึ่จะกําหนดโครงสรางที่รับผิดชอบงาน 
สาธารณสุขและไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสวนกลางมากขึ้น 

  

3. บทบาทการดําเนนิงานคุมครองผูบริโภคของหนวยงานตางๆ 
    3.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนหนวยงานที่มีภารกิจคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ สนับสนุนการดําเนินการคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาค และสงเสริมการมี
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกํากับ ดูแล คุณภาพมาตรฐาน และเฝาระวังความปลอดภัย รวมทั้ง 
รณรงคเผยแพรความรูใหแกประชาชน โดยดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 9 ฉบับ ซึ่งมีแนวทาง
หลักในการดําเนินการอยู 3 แนวทาง ดังนี้ 

 1) Risk Management ซึ่งครอบคลุมทั้ง Health Risk และ Ergonomic Risk Management  
ดังนั้น เภสัชกรของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เปนอยางยิ่งที่ตองมีพื้นฐานของการ
บริหารความเสี่ยงทั้ง 2 สวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวโนมในอนาคต ซึ่งผลิตภัณฑในกลุมที่อาศัย 
Biotechnology มีเพิ่มมากขึ้น เชน vaccine หรือ biological products nanotechnology และ
ผลิตภัณฑสมุนไพรตาง ๆ จําเปนอยางยิ่งตองมีขีดสมรรถนะในการบริหารความเสี่ยงผลิตภัณฑ
ดังกลาว 

 2) Law Enforcement เภสัชกรตองมีความรู ทักษะ ความสามารถดานกฎหมายระหวาง
ประเทศและกฎหมายภายในประเทศตลอดจนการบังคับใชกฎหมาย เชน การตรวจสอบผลิตภัณฑ  
และสถานประกอบการ การเก็บตัวอยาง ยึดอายัด การสืบสวนและประมวลหลักฐาน  เปนตน 

 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ และสถานประกอบการ ซึ่งทําใหเภสัชกรสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาตองมีความรูดาน Pharmaceutical Science และดาน Quality System ตาง ๆ เพื่อให
ผลิตภัณฑที่ผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย 

 4)  เภสัชศาสตรสังคม มุมมองดานสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งเปนสิ่งที่
จําเปนในการปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และจะเปนทีมบูรณาการขีด
สมรรถนะทั้ง 3 ดาน ไปสูทิศทางที่ชัดเจนขึ้น 
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 นอกจากนี้เภสัชกรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการเรียนรู
อยางตอเนื่อง ความคิดเชิงระบบ (System Thinking) การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหาร
แบบมุงผลสัมฤทธ์ิ เพื่อใหสามารถพัฒนาและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกใน
ปจจุบันและอนาคต 
 
  3.2 กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 บทบาทหนาที่ของเภสัชกรดานคุมครองผูบริโภคในกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข มีบทบาท ดังนี้ 
  1. ศึกษาวิจัย ความรู เพื่อการกําหนดนโยบาย มาตรการ มาตรฐานตางๆ  ในการคุมครอง
ผูบริโภค เชน การกําหนดมาตรฐานยาสมุนไพรในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย(Thai Herbal  
Pharmacopoeia)  เปนตน 
  2. ตรวจพิสูจนเอกลักษณ ปริมาณสารสําคัญ คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยดานยา 
วัตถุเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑสุขภาพ  เพื่อ
ประกอบการดําเนินการทางอรรถคดี 
  3. ศึกษาพัฒนาตํารับยาสมุนไพรเพื่อใชเปนยาในสูตรตํารับตางๆ  ใหสามารถพึ่งตนเองได 
และบรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติ 
  4. ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และวิธีวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานยา สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ ใหมีความถูกตอง แมนยํา ตามระบบประกันคุณภาพ 
  5. พัฒนาวิธีวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ในการตรวจวิเคราะหยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่มี
ความถูกตองแมนยํา เพื่อการคุมครองผูบริโภค 
  6. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาชุดทดสอบตางๆ เพื่อใชในการตรวจสอบ
เบื้องตนภาคสนาม เชน ชุดทดสอบสาร steroid ในยาแผนโบราณ ชุดทดสอบยาบาในปสสาวะ ชุด
ทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพสมุนไพร 
  7. วิจัยและผลิตสารมาตรฐานตางๆ เพื่อใชในหองปฏิบัติการเพื่อการควบคุมคุณภาพ 
มาตรฐาน ความปลอดภัยของยาและผลิตภัณฑ      
 
  3.3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
    3.3.1 พัฒนาการในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค 
    การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดซึ่งเปนตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในระดับจังหวัด  มีพัฒนาการในการดําเนินงาน
คุมครองผูบริโภคโดยเภสัชกรต้ังแตป  2524 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  - พ.ศ.2524 เปนงานอาหารและยาขึ้นกับฝายบริหารทั่วไป    
    - พ.ศ.2531 มีการแยกงานอาหารและยาจากฝายบริหารทั่วไปมาเปน “ฝายเภสัช
สาธารณสุข” โดยมีเภสัชกรเปนหัวหนาฝาย ซึ่งงานหลักๆ จะเปนงานจัดซื้อ จัดหายา เวชภัณฑและ
ครุภัณฑทางการแพทย งานมาตรฐานยาและเวชภัณฑ งานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข  และ
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งานวิชาการ  โดยเภสัชกรฝายเภสัชสาธารณสุขไดรับการแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อ
ปฏิบัติการตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจํานวน 8 ฉบับ ไดแก 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.2533  
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ.2531 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 นอกจากนี้ก็มีการแตงต้ังเภสัชกรใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายของกองการประกอบโรคศิลปะ 
ไดแก พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2504 และพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ.2479  รวมทั้งกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ  ไดแก  พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบ
บุหรี่ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 นอกจากนี้สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบางจังหวัดไดมอบหมายใหฝายเภสัชสาธารณสุขรับผิดชอบงานสงเสริมสมุนไพร
และการแพทยแผนไทยหรืองานคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) สํานักนายกรัฐมนตรี 
    - พ.ศ.2539 มีการจัดโครงสรางของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนกลุมงาน ซึ่ง
ฝายเภสัชสาธารณสุขไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข” มีเภสัช
กรเปนหัวหนากลุมงาน  และมีอัตรากําลังเภสัชกรจํานวน 4 คน โดยมีงานในลักษณะเดิม แตงาน
คุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขไดมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาไดมอบอํานาจในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดต้ังแตป 
2535 จึงทําใหเภสัชกรกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข มีหนาที่รับผิดชอบงาน
คุมครองผูบริโภคทั้งในสวนการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพกอนออกสูทองตลาด (Pre-
Marketing Control) และการตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพหลังออกสูทองตลาด (Post-
Marketing Surveillance) ซึ่งไดมีการฝกอบรมความรู ทักษะแกเภสัชกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในงานคุมครองผูบริโภคอยางกวางขวางโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูจัดการ
ถายทอดความรู ทักษะในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค  นอกจากนี้มีการขยายเครือขายระดับเขต
ของศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse Drug Reaction Monitoring 
Center; ADRMC) ในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป  ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนเปน ศูนยติดตาม
อาการอันไมพึงประสงคจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ (Adverse Product Reaction Monitoring 
Center; APRMC) ซึ่งเภสัชกรในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทําหนาที่ประสานระบบการจัดเก็บ การ
สง และการวิเคราะหขอมูลรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพรวมกับ
เภสัชกรโรงพยาบาล 

  - พ.ศ.2545 กระทรวงสาธารณสุขไดมีการจัดโครงสรางใหม และไดบูรณาการงาน
ในลักษณะกลุมภารกิจ ทําใหมีการบูรณาการงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข งานอนามัย
ส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาลอาหาร งานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และงานสรางสุขภาพ
อื่นๆ ตามที่จังหวัดเห็นสมควร โดยใชชื่อวา “กลุมงานคุมครองผูบริโภค” ทําใหมีบุคลากรหลากหลาย
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วิชาชีพในกลุมงาน ทั้งเภสัชกร  นักวิชาการสาธารณสุข  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน และเจา
พนักงานเภสัชกรรม ทําใหหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคบางจังหวัดอาจไมใชเภสัชกร    

  - พ.ศ.2547 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายที่สําคัญซึ่งกลุมงานคุมครองผูบริโภค
รับผิดชอบหลายดาน ไดแก  อาหารปลอดภัย (Food Safety) หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)   
ศูนยกลางทางทางการแพทยและการดูแลสุขภาพ (Medical Hub) ไดแก สปา นวด และผลิตภัณฑ
สมุนไพรไทย  รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดเนนนโยบายการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภคเพิ่มขึ้น โดยไดจัดทําโครงการ อย.นอย ต้ังแตป 2546 และงานกํากับดูแลมาตรฐาน
ผลิตภัณฑสุขภาพหลังออกสูตลาด ไดแก โครงการความปลอดภัยดานเครื่องสําอาง (Cosmetic 
Safety) โครงการรานยาคุณภาพ โครงการหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร 
(Mobile Unit for Food Safety) รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ
กอนออกสูตลาด ไดแก ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) จึงทําให
เภสัชกรกลุมงานคุมครองผูบริโภคมีภาระงานเพิ่มขึ้น สงผลใหอัตรากําลังของเภสัชกรในกลุมงาน
คุมครองผูบริโภคไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้นเปน 7-9 คน และเภสัชกรท่ีเปนหัวหนากลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคในจังหวัดสวนหนึ่งไดรับเสนอชื่อใหเลื่อนตําแหนงเปนระดับ 9 ในป 2551 
   3.3.2 แนวทางในการดําเนินงาน 
   แนวทางในการดําเนินการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุมครองผูบริโภคใน
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด สามารถสรุปเปน 6 บทบาทดังนี้ 
    1) การกําหนดนโยบาย 
    เภสัชกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีบทบาทในการประสาน กําหนดนโยบาย 
และระบบการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพในจังหวัด โดยการบูรณาการนโยบายจาก
สวนกลาง พรอมกับการพัฒนานโยบายจากชุมชน เกิดเปนนโยบายที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
สามารถประเมินผลไดจริง มุงเนนการแกไขปญหาของชุมชน และปองกันปญหาที่คาดวาจะเกิดใน
อนาคต เชน  นโยบายการกํากับดูแลรานขายยา  สถานที่ผลิตอาหารในจังหวัด นโยบายการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเภสัชกรในรานยา  นโยบายอาหารปลอดภัย  นโยบายการจัดซื้อยารวม
ระดับจังหวัด/เขต นโยบายความปลอดภัยดานเครื่องสําอาง เปนตน    

 องคความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับเภสัชกรที่ทํางานดานนี้ เชน การวิเคราะหและ
ศึกษาชุมชน เพื่อกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับปญหาในพื้นที่ การวิเคราะหความเส่ียง เภสัชระบาด
วิทยา สารสนเทศทางเภสัชศาสตร การวางแผนและจัดการเชิงยุทธศาสตร  การประชุมแบบมีสวน
รวม  
    2) การควบคุม ตรวจสอบ และเฝาระวัง 
    เภสัชกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการการควบคุม ตรวจสอบ เฝาระวัง
ผลิตภัณฑสุขภาพทั้งกอนอนุญาตออกสูตลาด (Pre-Marketing Control) และหลังอนุญาตใหจําหนาย
ออกสูตลาด (Post-Marketing Control) ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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 - การตรวจสอบเอกสารคําขออนุญาตโฆษณายา ซึ่งตองใชองคความรูทางนิติเภสัช
ศาสตร และเภสัชวิทยา ในการพิจารณาคําขออนุญาตใหเปนไปตามกฎหมาย และมีขอมูลสรรพคุณ
ยาที่ถูกตองตามหลักวิชาการในการเผยแพรโฆษณาแกผูบริโภค 

 - การตรวจสอบเอกสารขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ  ตองใชองคความรูทาง
เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเวท  ในการพิจารณาความถูกตองของการจัดสถานที่ ความเหมาะสม
ของอุปกรณการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานการ
ผลิตที่ดีของยาแผนโบราณ 

 - การตรวจรานขายยา  สถานที่จําหนายยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ โดย
ตรวจสอบทั้งมาตรฐานสถานที่ อุปกรณ ฉลาก ตัวผลิตภัณฑ การโฆษณา และเภสัชกร บุคลากรที่
จายยา  เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบาย ซึ่งตองใชองคความรูทั้งดานเภสัชวิทยา นิติเภสัช
ศาสตร เภสัชสนเทศ การจัดการความเสี่ยง การสื่อสาร ฯลฯ รวมทั้งทักษะในการตรวจสอบ 

 - การเก็บตัวอยางยา อาหาร เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ มีทั้งการเก็บ
ตัวอยางเพื่อขึ้นทะเบียน เฝาระวังปญหา เพื่อดําเนินคดี เพื่อศึกษาวิจัย ซึ่งตองใชองคความรูดานการ
จัดการความเสี่ยง เภสัชระบาดวิทยา นิติเภสัชศาสตร รวมทั้งตองมีทักษะการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

 - การตรวจสอบการกระจายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์   เปนการสอบทานขอมูล
การสั่งซื้อยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์จากรายงานประจํางวดที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สงใหจังหวัด  เพื่อใหการกระจายวัตถุเสพติดไมรั่วไหลสูตลาดมืด หรือ ไมผานการตรวจวินิจฉัย จาย
ยาจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและเภสัชกรรม ซึ่งตองมีความรูทางนิติเภสัชศาสตร เภสัชวิทยา  
เภสัชระบาดวิทยา 

 - การตรวจสอบการผลิต นําเขา จําหนาย ผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัย เชน การตรวจ
ยาปลอม ยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียน ยาที่ใหจําหนายเฉพาะสถานพยาบาล เครื่องสําอางที่พบสารหาม
ใช ฯลฯ เพื่อกําจัดใหออกจากแหลงจําหนาย ลดความเสี่ยงแกผูบริโภค ซึ่งตองใชองคความรูทาง
เภสัชระบาดวิทยา เภสัชสนเทศ เภสัชวิทยา นิติเภสัชศาสตร และทักษะในการตรวจสอบ 
    3) การบังคับใชกฎหมาย 

 เปนบทบาทหนาที่ตามกฎหมายของเภสัชกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งไดรับ
แตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายยา ผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการสุขภาพ ซึ่งการ
ดําเนินการตามกฎหมายจะมุงใชสําหรับผูที่มีเจตนาฝาฝน  ไมใหความรวมมือในการผลิต นําเขา 
จําหนาย โฆษณา ตามที่ไดแจงเตือน แนะนํา ตัวอยางการบังคับใชกฎหมาย เชน การจับกุมผู
โฆษณาขายตรงผลิตภัณฑเสริมอาหารที่อวดอางสรรพคุณในการรักษาโรค ซึ่งตองใชเทคนิคการ
สืบสวนประมวลหลักฐาน  การลอฟงโฆษณา การประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจในการจับกุม การ
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วินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑวาเปนอาหารหรือยา เพื่อใชในการแจงขอหาความผิดในการฟองรอง
ดําเนินคดี   

 แมวาการบังคับใชกฎหมายจะเปนการดําเนินการทางนิติศาสตร แตในมิติของการ
คุมครองบริโภค จําเปนจะตองสามารถอธิบายดวยเหตุผล และมีขอมูลทางดานวิชาการตางๆ ทั้ง
ขอมูลทางดานสุขภาพ และขอมูลทางสังคมศาสตรอื่นๆรองรับอยางมีเหตุผล เพื่อใหการดําเนินงาน
ทางกฎหมายเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได  เภสัชกรที่ปฏิบัติงานดานนี้จึงควรมี
ความรูทางเภสัชสนเทศ เภสัชวิทยา โภชนาการ เกี่ยวกับการแสวงหาหลักฐานขอเท็จจริงเพื่อเปน
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 
    4) การวิเคราะหความเสี่ยง 

 งานคุมครองผูบริโภคเกี่ยวของกับองคความรูดานการวิเคราะหความเสี่ยง ซึ่งเริ่ม
จากการประเมินความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยง  และการสื่อสารความเสี่ยง  ตัวอยางเชน  กรณี
อาหารปนเปอนเมลามีน  เภสัชกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตองเสาะหาขอมูลการประเมินความ
เสี่ยงจากแหลงตางๆ เชน จากรายงานผลตรวจวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ขอมูลจากองคการอาหารและยาตางประเทศ รายงานการเกิดภาวะนิ่วในไตของกรมควบคุมโรค ซึ่งจะ
ทําใหทราบวา อาหารที่ผลิตจากประเทศจีนหรือผลิตจากประเทศอื่นแตใชวัตถุดิบ นมผง หรือ 
ผลิตภัณฑนมจากประเทศจีน จะมีความเสี่ยงในการปนเปอนเมลามีน เด็กมีโอกาสไดรับพิษจากเมลา
มีนมากกวาผูใหญ  สารเมลามีนมีโอกาสปนเปอนในไขไก  น้ําปลา  ซอสปรุงรสที่มีโปรตีน แปงสาลี  
แปงขาวเจาที่ทําใหมีความเหนียวในการผลิตเสนกวยเต๋ียว บะหมี่ หรืออาหารตระกูลเสน ทําให
สามารถวางแผนควบคุมความเสี่ยงตามขอมูลที่ไดรับ และประเมินสถานการณอยางสม่ําเสมอ  เพื่อ
ปรับกระบวนการควบคุมใหมีประสิทธิภาพ และตองสื่อสารความเสี่ยงใหกลุมเปาหมาย เชน สตรีให
นมบุตร  เด็กนักเรียน  ผูปกครอง ครู อาจารย  ผูประกอบการรานคา ส่ือมวลชน เจาหนาที่ของรัฐ
และทองถิ่น ตลอดจนผูบริหารทุกระดับใหทราบขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถเตรียมพรอมรับ
สถานการณและสามารถปองกันตัวเองและคนรอบขางจากภัยของอาหารปนเปอนเมลามีน รวมทั้งไม
วิตกกังวลกับสถานการณมากเกินไป    
    5) การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

  งานคุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีจุดมุงหมายหลักใหผูบริโภค
มีความเขมแข็ง รูเทาทันภัยอันตราย สามารถปกปองคุมครองตนเองหรือผูอื่นได โครงการ อย.นอย 
เปนโครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สงเสริมบทบาทหนาที่
ของนักเรียนในการเปนอาสาสมัครเผยแพรความรูและตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
สุขภาพ ไดแก อาหารที่จําหนายในโรงเรียน ตองปลอดภัยจากสารปนเปอนที่เปนอันตรายทั้งบอ
แรกซ ฟอรมาลิน สารกันรา สารฟอกขาว  ยาฆาแมลงตกคาง น้ํามันทอดซ้ําที่เสื่อมคุณภาพ และ
ฉลากมี อย. วันเดือนปผลิต/หมดอายุ ยาที่ใชในหองปฐมพยาบาลตองเปนยาสามัญประจําบาน มี
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ฉลากแสดงขอมูลครบถวน ไมเสื่อมสภาพหรือหมดอายุ  เครื่องสําอางทาฝาที่จําหนายตองปลอดภัย
จากสารหามใชไฮโดรควิโนน  สารปรอทและกรดวิตามินเอ    

  นอกจากนี้ นักเรียนแกนนํา อย.นอย ยังมีบทบาทในการสงเสริมใหนักเรียนใน
โรงเรียนเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม  เชน ลดการบริโภคอาหารขยะ คือ อาหารที่มีไขมัน 
โซเดียม น้ําตาลสูง  หรือ ยาขยะ คือ ยาชุด  ยาสเตียรอยด  ยาหมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ  ทั้งนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดใหจังหวัดดําเนินการประเมินศักยภาพของโรงเรียน อย.นอย  
และจัดประกวด อย.นอยทุกป  ซึ่งในป 2551 ไดเนนการประกวดเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยเปนการ
ประกวดโครงงานดานสุขภาพเพื่อแกไขปญหาการบริโภคของนักเรียนในโรงเรียน ดังนั้น การ
ดําเนินงานคุมครองผูบริโภคในกิจกรรม อย.นอย จึงตองใชทั้งองคความรูทางเภสัชวิทยา โภชนาการ 
เภสัชเคมี รวมกับองคความรูทางสังคมศาสตร และทักษะการประชุมแบบมีสวนรวม ซึ่งเภสัชกรเปน
บุคลากรที่ไดรับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาเปนอยางมากในการสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการ อย.นอย ต้ังแตป 2546 จนถึงปจจุบัน 
    6) การติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการบริโภคยาและผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

  ปจจุบันเปนกิจกรรมที่เภสัชกรในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหลายจังหวัดยังไมมี
สวนรวมในการดําเนินงานอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม  กลุมเภสัชกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได
เล็งเห็นวา งานติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพจัดเปน
กิจกรรมที่สงเสริมบทบาทคุมครองผูบริโภคในเชิงวิชาชีพที่เดนขึ้น ซึ่งหากเภสัชกรสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสามารถนําขอมูลรายงานในจังหวัดมาวิเคราะหตามแนวทางดานระบาดวิทยา  จะ
ไดขอมูลที่เปนประโยชนในการวางแผน จัดการความเสี่ยงในการบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพใน
พื้นที่ไดอยางทันทวงที   

  ทั้งนี้ เภสัชกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อาจมีสวนกระตุนให เภสัชกร
โรงพยาบาลไดรายงานปญหาอาการอันไมพึงประสงคจากการบริโภคอาหาร และเครื่องสําอาง ได
เพิ่มขึ้น   รวมทั้งสามารถบูรณาการกับเครือขายเตือนภัยดานอาหารของประเทศไทย หรือ FAST 
(Food Alert System of Thailand) ได   
 
   3.3.3 ทิศทางการพัฒนางานคุมครองผูบริโภค 

 ในระยะเวลา 10 ปขางหนา เภสัชกรที่ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดคาดวาจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลักษณะงานที่ขยายขอบเขตและตองการความ
ชํานาญเฉพาะทางมากขึ้น คุณลักษณะของเภสัชกรในสาขานี้จึงมีความสําคัญและตองการการพัฒนา
อยางเปนระบบ ดังนี้ 
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1) การสรางผูมีความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการ
คุมครองผูบริโภค แกเภสัชกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยการสงเสริมใหไดรับการรับรอง ทั้ง
อนุมัติบัตรและวุฒิบัตรผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุมครอง
ผูบริโภค ดังนั้น สภาเภสัชกรรมจึงควรสนับสนุนการกอต้ังวิทยาลัยคุมครองผูบริโภคดานยาและ
สุขภาพใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

2) การพัฒนาเกณฑการรับเขาสําหรับผูที่จะมาปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในระยะเวลา 10 ปขางหนา ไดแก ความรู ทักษะ สมรรถนะ และ
ประสบการณในงานคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรในการ
พัฒนานิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตรที่เลือกสาขาคุมครองผูบริโภคโดยเฉพาะ เพื่อใหมีการเตรียมความ
พรอมในการประกอบวิชาชีพในสาขานี้ต้ังแตกอนสําเร็จการศึกษา 

3) ขยายเครือขายงานเครือขายคุมครองผูบริโภคไปยังโรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลทั่วไป และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีการกําหนดขอบเขตงาน บทบาทหนาที่ใน
การปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคที่ชัดเจน โดยกลุมเภสัชสาธารณสุขจังหวัด ควรดําเนินการรวมกับ
กลุมเภสัชกรโรงพยาบาล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกองการประกอบโรคศิลปะ ใน
การจัดทําขอบเขตงาน บทบาทหนาที่ และจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงานใน
หนวยงานเครือขายเหลานี้ 

  นอกจากนี้ เมื่อมีการผลิตเภสัชกรผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมสาขาการคุมครองผูบริโภค และไดสรางผลงานจนสังคมไดยอมรับคุณคาของเภสัชกรใน
งานคุมครองผูบริโภคแลว เพื่อรักษาเภสัชกรที่มีความรู ความชํานาญ ดังกลาว สมควรอยางยิ่งที่สภา
เภสัชกรรม ควรผลักดันใหมีคาตอบแทน ความกาวหนาที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของเภสัช
กรดังกลาว ใหทัดเทียมกับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีความรู ความชํานาญการในสาขาตางๆ 
 

  3.4 โรงพยาบาลศูนย (รพศ.)/โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 

 3.4.1 แนวทางในการดําเนินงาน 
    การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการคุมครองผูบริโภคในโรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.)  จะมีลักษณะที่คอนขางแตกตางจากระบบงานคุมครองผูบริโภคใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยในสวนของ รพศ. /รพท. จะเนนที่การจัดระบบการจัดการดานยา ที่
ปลอดภัย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐานในการใหบริการดานยา ในปจจุบันระบบยา
เปนเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งที่สถานบริการตองดําเนินการและเปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการตรวจรับรอง
คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ซึ่งสอดคลองกับประกาศขององคการอนามัยโลกในเรื่องความ
ปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety) โดยมีเรื่องของ Medication Safety เปนองคประกอบหนึ่งที่
สําคัญสําคัญ และถูกนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินการปลอดภัยดานยาดวย   
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    นอกจากนี้ งานเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งรับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ที่
ประกอบดวยการรวมปฏิบัติงาน  ใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษา และนิเทศงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ดาน การบริหารเวชภัณฑ  บริการเภสัชกรรม บริบาลเภสัชกรรมชุมชน และงานคุมครองผูบริโภค 
โดยการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคในชุมชนถือเปนภารกิจหนึ่งที่จักตองดําเนินการที่มุงเนนระบบ
การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ   
  การคุมครองผูบริโภคในระดับ รพศ./รพท. เปนงานคุมครองผูบริโภคในระบบยา  
ถือเปนการคุมครองผูบริโภคในสถานบริการ  ระบบงานที่ถือเปนระบบงานคุมครองผูบริโภคดาน
สุขภาพ ของ รพศ./รพท. โดยอิงตามสิทธิผูบริโภค มีดังตอไปนี้ 
    1) งานบริหารเวชภัณฑ   
    2) งานติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาและผลิตภัณฑ (APR) รวมถึง
การจัดระบบการปองกันการแพยาซ้ํา มีการดําเนินการเปนเครือขายรวมกับ รพช. สสจ. 
    3) การประเมินผลการใชยา (DUE): ความเหมาะสมในการใชยา  
    4) การบริการสารสนเทศดานยา (Drug Information Service)  
    5) การวิเคราะหความเสี่ยงในระบบยา เชน  
        - Medication error 
      - Control of concentrated electrolyte Solutions 
      - Improve the safety of High – Alert Drugs 
      - Look-Alike Sound-Alike Medication Names 
      - Assuring Medication Accuracy at Transition in Care 
      - ระบบการจัดการยาที่เปน SMP 
        (1) ระบบบริการดานยา 
          - ระบบการคืนยาของผูปวยกับการหักคาใชจาย 
          - ระบบการอนุญาตใหใชยาหรือเครื่องมือที่ผูปวยนํามา 

   เองระหวางนอนรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล 
        (2) งานคุมครองผูบริโภคในชุมชน (ในสวนของงานเภสัชกรรม 

     ชุมชน/งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ)   
          - ระบบการเฝาระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑยาและ 

   สุขภาพ 
          - เผยแพรความรูสูชุมชน 
          - การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเขมแข็งดานการ 

  คุมครองผูบริโภค   
    3.4.2 ทิศทางการพัฒนางานคุมครองผูบริโภค 

 ในระยะเวลา 10 ป ขางหนา เภสัชกรที่ปฎิบัติงานคุมครองผูบริโภคใน รพศ./รพท. 
ภายใตกลุมงานเภสัชกรรม ควรจะประกอบดวย 2 สวนใหญคือ 

 1) เภสัชกรที่ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในระบบยาของโรงพยาบาล  ซึ่งตองมีการ
สรางผูมีความรูความชํานาญในการจัดการระบบยาในโรงพยาบาลใหมีความปลอดภัย เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพในการใหบริการผูปวย   
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 2) เภสัชกรที่ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) รวมถึง 
ศูนยแพทยชุมชน (CMU) ควรมีการกําหนดจํานวนเภสัชกรที่ตองปฏิบัติหนาที่นี้ใหเหมาะสม 

 ใน 10 ปขางหนาควรมีการกําหนดขอบเขตงาน บทบาทหนาที่ในการคุมครอง
ผูบริโภคที่ชัดเจนในทั้ง 2 สวนใหชัดเจน โดยดําเนินการรวมกับกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการ
จัดทําหลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงานในทั้งสองสวนที่เกี่ยวของ   
 
  3.5 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 

   3.5.1 แนวทางในการดําเนินงาน 

  ระบบงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน สามารถสรุปเปน 4 
ดาน ดังนี้   
    1) ดานการกําหนดนโยบาย (policy formation) ปจจุบันการกําหนดนโยบายดาน
การคุมครองผูบริโภค ใหความสําคัญกับ ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของโรงพยาบาล
ชุมชนนั้นๆ ซึ่งขึ้นกับบริบทของแตละโรงพยาบาลวา มีปญหาดานการคุมครองผูบริโภคที่สําคัญเรื่อง
ใดบาง โดยทั่วไปการกําหนดนโยบายดานการคุมครองผูบริโภค ผูบริหารโรงพยาบาลจะมอบหมายให
เภสัชกรเปนผูรับผิดชอบในการราง และนําเสนอเพื่อกําหนดเปนนโยบายของโรงพยาบาลตอไป 
นโยบายที่กําหนดสวนใหญเปนดังนี้ 
     - นโยบายที่สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนนโยบายที่
รับมอบมาจากหนวยงานเหนือกวา เชน กระทรวง ทบวง กรม 
     - นโยบายเฉพาะของพื้นที่ ที่สัมพันธกับปญหาดานการบริโภคในพื้นที่ เชนการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน และภาวะวิกฤติดานการบริโภค 
    2) ดานการบังคับใชกฎหมาย (law enforcement) และการควบคุมใหเปนไปตาม
ขอบังคับ (regulatory compliance)  
     - การบังคับใชกฎหมายทําไดไมเต็มศักยภาพ เนื่องจากปญหาเรื่องความปลอดภัย
ในการทํางาน เนื่องจากโรงพยาบาลชุมชนเปนโรงพยาบาลขนาดเล็ก การดําเนินการที่เกี่ยวของกับ
การบังคับใชกฎหมาย อาจมีผลกระทบตอโรงพยาบาล หรือตัวเภสัชกรเองซึ่งอยูในพื้นที่และตอง
ประสานกับชุมชนในการดําเนินงานดานอื่นๆ ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีการบังคับใชกฎหมาย จึง
เปนการประสานงานไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ใหดําเนินการโดยตรง หรือรวมกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในการดําเนินการ 
     - การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ สวนใหญเปนการ
ดําเนินการตามที่ไดรับแจงจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยจะมีการแจงเปนเฉพาะเรื่องมายัง
โรงพยาบาลชุมชน และหลังจากโรงพยาบาลชุมชนไดดําเนินการแลว จะแจงใหสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดโดยการรายงาน เชน การตรวจพบ melamine ในนมขนแปลงไขมันไมหวาน สูตรน้ํามันปาลม 
ตรามะลิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะแจงมายังโรงพยาบาลชุมชน เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑที่ตรวจพบ 
ทะเบียนอาหาร เลขที่ผลิต และโรงพยาบาลชุมชนออกสํารวจรานคาเปาหมาย เพื่อทําความเขาใจ 
และขอความรวมมือในการสงคืนผลิตภัณฑที่ตรงตามที่ไดแจงไว 
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    3) ดานการวิเคราะหความเสี่ยง ในรูปเชิงรับ และ เชิงรุก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   3.1) เชิงรับ เปนรูปแบบการเฝาระวัง เพื่อดักจับความเสี่ยง รายงาน และจัดการ
ความเสี่ยง การดําเนินการในลักษณะเครือขายที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ยังไมชัดเจน เนื่องจากการจัด
โครงสรางเครือขายใหมีลักษณะเชื่อมโยง ใหเห็นภาพการแกไขปญหาในภาพรวมยังไมชัดเจน เชน 
พบปญหาในพื้นที่ แลวโรงพยาบาลชุมชนไดรับรายงาน หากเปนเรื่องที่โรงพยาบาลชุมชนมีศักยภาพ
เพียงพอในการแกปญหา ก็สามารถดําเนินการแกปญหาไดทันที แตหากเปนเรื่องที่เกินศักยภาพ 
จําเปนตองมีการประสานงานไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
อยางไรก็ตาม การดําเนินงานที่ผานมาพบวา ยังไมมีโครงสรางการประสานงานที่แสดงใหเห็นภาพ
การแกปญหาที่ชัดเจน ตัวอยางเชน การตรวจพบวามีการกวานซื้อยาสูตรผสม pseudoephedrine ใน
พื้นที่ รานยาของเภสัชกรในพื้นที่จะเปนจุดแรกที่ ตรวจพบปญหา แตเมื่อมีการรายงานไปยัง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ก็ยังไมสามารถแกปญหาไดทันที เนื่องจากไมมีอํานาจในการบังคับใช
กฎหมาย ส่ิงที่ทําไดเปนการขอความรวมมือไปยังรานยาใหจําหนายในปริมาณจํากัด  การแกปญหาที่
ถูกตองคือการตรวจสอบการผลิต และยอดสั่งซื้อในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ  และการควบคุมปริมาณ
การผลิต ซึ่งเปนอํานาจของ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งกวาจะมีการควบคุมปริมาณ
การผลิต และการจําหนายของโรงงานผลิตยา พบวา ปญหาไดลุกลามไปกอนหนาแลว อยางนี้เปนตน 
  3.2) เชิงรุก เปนการประยุกตใชระบบการวิเคราะหความเสี่ยง โดนเริ่มจากการ
สํารวจปญหาในพ้ืนที่ กําหนดระบบเพื่อปองกันความเสี่ยง ในปจจุบันมีการดําเนินการเปนรูปธรรม
บางพ้ืนที่ เชน กรณีตรวจพบ อาการทางคลินิกของผูปวยที่ตองนอนพักในโรงพยาบาล มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคบางอยาง นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห และสํารวจขนาดของ
ปญหา จนสามารถกําหนดระบบในการแกไข และปองกันปญหาที่จะเกิดในอนาคต ตัวอยางการ
ดําเนินการดานการเฝาระวังความเสี่ยงของโรงพยาบาลชุมชนที่เปนรูปธรรมไดแก 
     - การควบคุมคุณภาพสถานประกอบการดานอาหาร และสุขภาพในพื้นที่โดยการ
ออกตรวจอยางสม่ําเสมอ การแกปญหา และ/หรือ การรายงานเพื่อแกปญหา เมื่อพบปญหา 
     - การควบคุมพัฒนาคุณภาพแหลงอาหารสด ไดแก การพัฒนาตลาดสดนาซื้อ การ
สุมตรวจสารปนเปอนในอาหารสด เปนตน 
     - การดําเนินงานดานการคุมครองผูบริโภคในสถานศึกษา เชน โครงการ อย. นอย  
     - การสรางเครือขายการเฝาระวังปญหาดานการบริโภคยา และผลิตภัณฑสุขภาพ 
ในชุมชนเพื่อใหชุมชนสามารถเฝาระวัง และจัดการกับปญหาดานการบริโภคดวยตนเองได 
     - ทําการศึกษาวิจัยถึงขนาด ความรุนแรง สาเหตุ ของปญหา เพื่อใหเกิดองค
ความรูในการนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานดานการคุมครองผูบริโภค 
     - การเฝาระวังปญหาการใช(การบริโภค)ยาของผูปวยที่รับจากโรงพยาบาลมารับ
บริการที่หองจายยาของโรงพยาบาล  เมื่อพบวาผูปวยมีปญหาการใช(บริโภค)ยาไมเหมาะสม มีการ
เก็บรวบรวมขอมูลผูปวย วางแผน แกปญหาใหผูปวย และติดตามการแกปญหาใหผูปวยสามารถใช
ยาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
     - การวางระบบการเฝาระวังอาการไมพึงประสงคจากการใชยาในลักษณะเครือขาย
การใหบริการ เชน กรณีสถานบริการปฐมภูมิสงสัยผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา มี
ระบบสงตอมายังโรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัย และซักประวัติการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 
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หากพบวาผูปวยไดรับการวินิจฉัยวามีอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ก็สงขอมูลกลับใหสถาน
บริการปฐมภูมิ เพื่อบันทึกในเวชระเบียน เพื่อเฝาระวังการเกิดซ้ํา ตอไป  
    4) การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค (consumer empowerment) การดําเนินการดาน
การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค มีการดําเนินการในลักษณะที่สอดคลองกับปญหาดานการบริโภคท้ังยา 
และผลิตภัณฑสุขภาพ ไดแก 
     - การใหความรูเพื่อสรางความตระหนักในการใชยาอยางถูกตองเหมาะสม พบวา มี
การบริโภคยาไมเหมาะสมในชุมชนหลายประการ เชน การใชยาลูกกลอนผสมสเตียรอยด การใหยา
กลุม NSAIDS เหมือนเปนยาอเนกประสงคสําหรับแกอาการปวดเมื่อย (มีการจําหนายยาดังกลาวใน
รานขายของชํา เพราะความเขาใจวา ยาไมมีอันตราย) การใชยาปฏิชีวนะเกินความจําเปน เปนตน 
     - การใหความรูดานการบริโภคอยางปลอดภัย ในเรื่องที่เปนนโยบายสําคัญของ
ประเทศ เชน สารปนเปอนในอาหาร ในชุมชนตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ หรือรวมกับสถานบริการปฐม
ภูมิในการดําเนินการใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 
     - การใหความรูโดยใชระบบสื่อสารมวลชนในพื้นที่ เชน การจัดรายการวิทยุใน
สถานีวิทยุชุมชน เพื่อใหความรู และสรางความตระหนักในการบริโภคยา และผลิตภัณฑสุขภาพ เรื่อง
ที่นําเสนอเปนความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่มีการลงขาวในหนังสือพิมพ หรือสื่อประเภทอื่นๆ เพื่อ
นําเสนอขอเท็จจริง ที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริโภค 
     - การใหความรูในโครงการตางๆ ของแตละพื้นที่ เชน การใหความรูแกนักเรียนใน
โครงการ อย. นอย การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในพื้นที่ การใหความรูแกเจาของตลาด และผู
จําหนายอาหารสด (พอคา แมคา)  
     - การพัฒนาศักยภาพชุมชน ในลักษณะการรวมกลุม และ/หรือ การสรางเครือขาย
การเฝาระวังปญหาดานการบริโภคยา และผลิตภัณฑสุขภาพ 
    5) ดานการเฝาระวังอาการไมพึงประสงคจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
(adverse products reaction) แบงไดเปน 3 สวน ดังนี้ 
       5.1) ระบบ spontaneous report ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปน
การเฝาระวัง และรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา และผลิตภัณฑสุขภาพ โดยโรงพยาบาล
ชุมชนมีบทบาทเปนลูกขายของเครือขายการรายงานระดับเขต โดยมุงเนนการวินิจฉัย ซักประวัติ 
และรายงานที่ถูกตอง 
  5.2) การเฝาวังความปลอดภัยดานยาของผูปวยในแตละโรงพยาบาล เปนการเฝา
ระวังและรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ในระบบ intensive ตามระบบการเฝาวังความ
ปลอดภัยดานยาของผูปวยในแตละโรงพยาบาล โดยมุงเนนการเฝาระวังกลุมยาที่มีโอกาสทําใหเกิด
อาการไมพึงประสงครุนแรง Steven Johnson’s Syndrome และ Toxic Epidemic Necrolysis ไดแก 
allopurinol, co-trimoxazole, phenytoin, carbamazepine เปนตน 
  5.3) การสรางเครือขายขอมูลการเฝาระวังระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มการเขาถึงขอมูล
การเกิดอาการไมพึงประสงคของผูปวยแตละราย โดยสราง website สําหรับลงขอมูลเมื่อพบการเกิด
อาการไมพึงประสงคของผูปวยในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลอื่นๆ สามารถเขาไปตรวจสอบขอมูล
ได 
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    3.5.2 ทิศทางการพัฒนางานคุมครองผูบริโภค 
  ในอนาคตอีก 10 ปขางหนา ทิศทางการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการ
คุมครองผูบริโภคในโรงพยาบาลชุมชน มีแนวโนมดังนี้ 
    1) มุงเนนบทบาทปฐมภูมิในการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม และ
พัฒนาศักยภาพชุมชนในการเฝาระวังปญหาหาดานการบริโภคฯ เภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชน เปน
กลุมเภสัชกรหลักที่ทํางานใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด ทิศทางการดําเนินงานเภสัชกรรมสาขาคุมครอง
ผูบริโภคจึงมุงเนนไปตามบริบทดังกลาวเปนสําคัญ นั่นคือ การสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสมของผูบริโภค และชุมชน เพื่อใหผูบริโภค และชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู สามารถรูเทา
ทันสถานการณดานการบริโภค เกิดการเฝาระวังตนเองในการบริโภคยา และผลิตภัณฑสุขภาพ 
รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพชุมชน ในการจัดต้ังองคกรชุมชน หรือ เครือขายชุมชนในการเฝาระวัง 
และแกปญหาดานการบริโภคฯ ไดอยางเหมาะสม 
    2) มุงเนนการเชื่อมโยงระบบบริการดานยา และการรักษาพยาบาล กับการคุมครอง
ผูบริโภค ในลักษณะการเฝาระวังทางระบาดวิทยาของภาวะเจ็บปวยตางๆ หรือ ปญหาดานการ
บริโภคยา และผลิตภัณฑสุขภาพ หรืออุบัติการณไมพึงประสงคดานการบริโภคฯ ที่ตรวจพบในการ
ใหบริการ หรือไดรับรายงาน นําไปสูการเก็บรวบรวมขอมูล คนหาสาเหตุของภาวะดังกลาว การ
วางแผนแกปญหา และติดตามการแกปญหาอยางตอเนื่อง จนเกิดผลลัพธที่ดีกับผูปวย  ครอบครัว 
และชุมชน ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวมีการประยุกตใชความรูสาขาตางๆ เชน ระบาดวิทยา การ
วิเคราะหสาเหตุรากของปญหา กระบวนการบริบาลเภสัชกรรม ฯลฯ เขาดวยกัน โดยมุงเนนการ
แกปญหาที่เกิดกับผูปวย ทั้งในสถานพยาบาล และชุมชน อยางเปนองครวม 
    3) มุงเนนการจัดการภาวะฉุกเฉินดานการบริโภคฯ ไดแก บทบาทในการเปน
หนวยงานแรกในการประเมินสภาพปญหา จัดการเบื้องตน รายงาน หรือสงตอปญหาเพื่อใหเกิดการ
แกปญหาอยางทันการณ รวมทั้งการสื่อสารขอมูลภาวะฉุกเฉินดานการบริโภคสูชุมชนโดยมุงเนนที่
ความถูกตองของขอมูล ความรวดเร็ว และความครอบคลุม เพื่อลดความตื่นกลัว ตอปญหา   
ประชาชนมีขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอในการตัดสินใจเฝาระวังตนเองในภาวะฉุกเฉินได รวมทั้งการ
บังคับใชกฎหมายเบื้องตนที่ไมซับซอน เชน การเรียกเก็บสินคาที่มีปญหา เปนตน 

  จากบทบาทและภาระงานที่คาดหวังดังกลาว มีความจําเปนอยางมากในการพัฒนา
ใหมีเภสัชกร สาขาการคุมครองผูบริโภคใหเกิดขึ้นในโรงพยาบาลชุมชน และสถานบริการระดับปฐม
ภูมิ ทั้งนี้สามารถดําเนินการไดทั้งการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรที่ทํางานอยูใหมีความรู ทัศนคติ และ
ความสามารถในการดําเนินงานตามที่คาดหวัง และการสรางเภสัชกรที่มีความรูความสามารถดานนี้
โดยตรงจากสถาบันการศึกษาตางๆ และเติมเต็มเขามาในระบบอยางเพียงพอ และตอเนื่อง 
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4. กําลังคนและแนวโนมกําลังคนเภสัชกรสาขาคุมครองผูบริโภค 
  4.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 ขอมูลสวนนี้ เปนการนําเสนอภาพของกําลังคนในตําแหนงเภสัชกรของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ 2552 (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2551) ซึ่งปฏิบัติงาน
กระจายอยูตามสํานักและกองตางๆ โดยนําเสนอขอมูลสภาพปจจุบันของอัตรากําลังคนเภสัชกร 
สภาพแนวโนมความตองการกําลังคนในอนาคต ปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 
   4.1.1 ขอมูลสภาพปจจุบัน 

 1) จํานวนเภสัชกร 
    ในปงบประมาณ 2552 พบวาอัตรากําลังคนตําแหนงเภสัชกรมีจํานวนทั้งสิ้น 346 

อัตรา (ในจํานวนนี้เปนอัตราวางถึง 8 อัตรา) คิดเปนรอยละ 57.75 ของขาราชการทั้งหมดใน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ขาราชการทั้งหมดมีจํานวน 632 คน) โดยหนวยงานที่มี
กําลังคนตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติงานอยูตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีจํานวน 1 สํานัก 8 กอง ซึ่ง
แบงเปนหนวยงานหลักจํานวน 6 หนวยงาน อันไดแก กองควบคุมเครื่องมือแพทย กองควบคุมยา 
กองควบคุมวัตถุเสพติด กองควบคุมอาหาร กองงานดานอาหารและยา สํานักควบคุมเครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย สําหรับหนวยงานสนับสนุนจํานวน 3 หนวยงาน อันไดแก กองแผนงานและวิชาการ 
กองพัฒนาศักยภาพ ผูบริโภค และกองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวน
ภูมิภาคและทองถิ่น   

     เมื่อพิจารณาการกระจายตําแหนงเภสัชกร พบวาหนวยงานที่มีเภสัชกรปฏิบัติงาน
อยูมากที่สุด ไดแก กองควบคุมยา มีจํานวน 102 อัตรา (รวมอัตราวางแลว 3 อัตรา) คิดเปนรอยละ 
29.48 ของเภสัชกรในสํานักงานฯ ทั้งหมด รองลงมาเปนสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 
มีจํานวน 67 อัตรา คิดเปนรอยละ 19.36 กองควบคุมวัตถุเสพติด มีจํานวน 49 อัตรา (รวมอัตราวาง 
1 อัตรา) คิดเปนรอยละ 14.16 สําหรับหนวยงานที่มีเภสัชกรปฏิบัติงานอยูนอยที่สุด ไดแก กอง
พัฒนาศักยภาพผูบริโภค มีจํานวน 6 อัตรา คิดเปนรอยละ 1.73 (ตารางที่ 1)  
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของตําแหนงเภสัชกรจําแนกตามหนวยงาน 

สังกัด 
จํานวน อัตราวาง ทั้งหมด คิดเปน 

(คน) (คน) (คน) (รอยละ) 
กองควบคุมเครื่องมือแพทย 34 - 34 9.83 
กองควบคุมยา 99 3 102 29.48 
กองควบคุมวัตถุเสพติด 48 1 49 14.16 
กองควบคุมอาหาร 7 1 8 2.31 
กองงานดานฯ 26 2 28 8.09 
กองแผนงานฯ 22 1 23 6.65 
กองพัฒนาศักยภาพฯ 6 - 6 1.73 
กองคุมครองผูบริโภคฯ 29 - 29 8.38 
สํานักสว. 67 - 67 19.36 
รวม 338 8 346 100 
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  2) จํานวนระดับตําแหนง  
        ระดับตําแหนงเภสัชกรที่กระจายอยูตามหนวยงานตางๆ โดยสวนใหญ พบวาเภสัช
กรที่ดํารงตําแหนงระดับ 5 (ซี 5) มีจํานวนมากที่สุดถึง 110 อัตรา คิดเปนรอยละ 32.54 ของตําแหนง
เภสัชกรทั้งหมด (338 ราย) รองลงมาเปนตําแหนงระดับ 7 (ซี 7) มีจํานวน 101 อัตรา คิดเปนรอยละ 
29.88 ตําแหนงระดับ 8 (ซี 8) มีจํานวน 80 อัตรา คิดเปนรอยละ 23.67 สําหรับระดับตําแหนงที่มี
จํานวนนอยที่สุด ไดแก ตําแหนงระดับ 9 (ซี 9) มีจํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 1.48 
  จากขอมูลขางตน พบวาจํานวนเภสัชกรในระดับปฏิบัติการ (ซี 3 – ซี 5) ระดับ
ชํานาญการ (ซี6-ซี7) ระดับชํานาญการพิเศษ (ซี 8) ระดับเชี่ยวชาญ (ซี 9) มีจํานวน 133 ,120, 80 
และ 5 อัตราตามลําดับ แสดงใหเห็นถึงกําลังคนตําแหนงเภสัชกรต้ังแตระดับชํานาญการพิเศษไป
จนถึงระดับเชี่ยวชาญ (ซี 8 – ซี 9) มีสัดสวนที่นอยกวากําลังคนตําแหนงเภสัชกรระดับปฏิบัติการและ
ชํานาญการ (ซี 3 – ซี 7) โดยประมาณถึง 3 เทา (สัดสวนซี 3 – 7 ตอ 8 – 9 โดยประมาณ 3:1) ซึ่ง
ลักษณะการกระจายตัวของกําลังคนเชนนี้ทําใหหนวยงานอาจเกิดวิกฤติ เพราะเภสัชกรในระดับ
ตําแหนง 8 และ 9 ถือเปนบุคลากรคุณภาพที่มีประสบการณและชวยขับเคลื่อนหนวยงาน ดังนั้น 
สํานักงานฯอาจตองเตรียมวางแผนพัฒนากําลังคนรุนใหมใหมีขีดความสามารถและศักยภาพเพื่อ
ทดแทนกําลังคนคุณภาพที่มีอยูจํานวนนอย เชน แผนการพัฒนาฝกอบรม แผนรักษากําลังคน 
แผนการบริหารกําลังคนคุณภาพ ฯลฯ  อันจะเปนการลดชองวางของจํานวนกําลังคนคุณภาพที่มีนอย 
และลดวิกฤตหรือความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดานคุมครองผูบริโภคไดในอนาคต 
 
    สําหรับตําแหนงเภสัชกรระดับ 5 (ซี 5) ซึ่งจากขอมูลพบวามีจํานวนมากที่สุดนั้น โดยสวน
ใหญเปนเภสัชกรที่ปฏิบัติงานอยู ณ กองควบคุมยา มีจํานวนถึง 31 อัตรา คิดเปนรอยละ 28.18 ของ
เภสัชกรระดับ 5 ทั้งหมด รองลงมาเปนสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย มีจํานวน 21 
อัตรา  คิดเปนรอยละ 19.09 กองควบคุมวัตถุเสพติด มีจํานวน 18 อัตรา คิดเปนรอยละ 16.36  
   สําหรับตําแหนงเภสัชกรระดับ 9 (ซี 9) ที่มีจํานวนนอยที่สุดนั้น จากขอมูลพบวาโดยสวน
ใหญปฏิบัติงานอยูที่กองควบคุมยา และสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย ในจํานวน          
เทา ๆ กัน 2 อัตรา โดยคิดเปนรอยละ 40 รองลงมา ไดแก กองควบคุมวัตถุเสพติดจํานวน 1 อัตรา 
คดิเปนรอยละ 20   รายละเอียดตามตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของระดับตําแหนงจําแนกตามหนวยงาน 

จํานวน (รอยละ) สังกัด 
ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 9 รวม 

กอง คมพ. 1 
(2.9) 

1 
(2.9) 

8 
(23.5) 

4 
(11.8) 

11 
(32.4) 

9 
(26.5) 

0 
(0) 

34 
(100) 

กอง ย. 6 
(6.1) 

4 
(4.0) 

31 
(31.3) 

10 
(10.1) 

25 
(25.3) 

21 
(21.2) 

2 
(2.0) 

99 
(100) 

กอง ยส. 0 
(0) 

0 
(0) 

18 
(37.5) 

2 
(4.17) 

18 
(37.5) 

9 
(18.8) 

1 
(2.1) 

48 
(100) 
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จํานวน (รอยละ) สังกัด 
ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 9 รวม 

กอง อ. 0 
(0) 

1 
(4.2) 

3 
(2.9) 

0 
(0) 

3 
(2.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7 
(100) 

กองดาน 0 
(0) 

0 
(0) 

9 
(34.6) 

0 
(0) 

8 
(30.8) 

9 
(34.6) 

0 
(0) 

26 
(100) 

กอง ว. 1 
(4.6) 

2 
(9.1) 

8 
(36.4) 

0 
(0) 

9 
(40.9) 

2 
(9.1) 

0 
(0) 

22 
(100) 

กอง พศ. 1 
(16.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2 
(33.3) 

3 
(50) 

0 
(0) 

6 
(100) 

กอง สส. 0 
(0) 

2 
(6.9) 

12 
(41.4) 

1 
(3.5) 

4 
(13.8) 

10 
(34.5) 

0 
(0) 

29 
(100) 

คสอ./วถ. 0 
(0) 

4 
(6.0) 

21 
(31.3) 

2 
(3.0) 

21 
(31.3) 

17 
(25.4) 

2 
(3.0) 

67 
(100) 

รวม 
 

9 
(2.7) 

14 
(4.1) 

110 
(32.5) 

19 
(5.6) 

101 
(29.9) 

80 
(23.7) 

5 
(1.5) 

338 
(100) 

 
  3) ระดับการศึกษา 
    จากขอมูลระดับการศึกษา พบผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก 
มีจํานวน 338, 112 และ 12 ราย คิดเปนรอยละ 100, 33.14 และ 3.55 ตามลําดับ 
    เภสัชกรที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสวนใหญสําเร็จทางดานเภสัชศาสตร
มหาบัณฑิต ซึ่งมีจํานวนถึง 40 ราย คิดเปนรอยละ 35.40 ของผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด รองลงมาเปนสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีจํานวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 31.85 
วิทยาศาสตร มหาบัณฑิต จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 9.73 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 7 ราย คิดเปน
รอยละ 6.19 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 6 ราย คิดเปนรอยละ 5.31 และอื่น 13 ราย คิดเปนรอยละ 
11.5 
    เภสัชกรที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดานเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต พบวา 
สาขาที่จบมากที่สุด ไดแก เภสัชกรรมชุมชน มีจํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 35.00 ของจํานวน
เภสัชกรที่สําเร็จการศึกษาดานเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต รองลงมาเปนสาขาเภสัชศาสตร มีจํานวน 9 
ราย คิดเปนรอยละ 22.50 สาขาเภสัชกรรม มีจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 7.50 
    สําหรับสาขาที่เภสัชกรผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีดังนี้ Toxicology 
Pharmacy Social and Administration Science, เภสัชอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยา, Pharmacy, 
Pharmacology, เภสัชศาสตรชีวภาพ, Phytopharmaceutical Science, Pharmaceutical Science, 
บริหารสาธารณสุข , การวิเคราะหนโยบายสาธารณสุข 
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  4) จํานวนผูที่กําลังศึกษาตอ (เฉพาะลาเรียน) 
    จากขอมูลเภสัชกรที่ลาศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศในชวงประมาณตั้งแต
ป 2549 เปนตนมา พบวา มีจํานวนประมาณ 33 ราย โดยป 2551 จะเริ่มมีเภสัชกรที่ศึกษาสําเร็จใน
สาขาตางๆกลับมาปฏิบัติงาน และจากขอมูลพบวา ป 2552 จํานวนเภสัชกรที่กลับมาปฏิบัติงานมาก
ที่สุด 17 ราย ซึ่งสวนใหญจะสําเร็จการศึกษาทางดานเภสัชศาสตร  
  5) จํานวนเภสัชกรที่เกษียณอายุราชการ 
   ในระยะอีก 10 ปขางหนา (ป 2552 - 2562) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จะมีเภสัชกรเกษียณอายุมากถึง 81 อัตรา  
   เมื่อวิเคราะหอัตรากําลังคนตําแหนงเภสัชกรที่เกษียณอายุภายใน 10 ปขางหนา 
อาจกลาวไดวาในแตละปหนวยงานตองสูญเสียกําลังคนคุณภาพอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานอาจ
ตองมีการวิเคราะหขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของผูที่กําลังจะเกษียณอายุ เพื่อเตรียมวางแผนการ
สรรหาหรือพัฒนาสมรรถนะเภสัชกรใหสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   4.1.2 ขอมูลสภาพปจจุบันกําลังดานเภสัชกรที่ตองการในป 2552 
   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมีการประมาณกําลังดานเภสัชกรที่
ตองการในป 2562 จํานวนทั้งสิ้น 629 คน จากกําลังคนที่มีอยู 346 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 81.8 แต
อยางไรก็ตาม การประมาณการความตองการกําลังคนใน 10 ปขางหนา (พ.ศ.2552-2562) นั้น ตองมี
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกําหนดกําลังคนที่ตองการ เชน ทิศทางและแนวทางการพัฒนาระบบ
ราชการไทย การใหบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาค
ประชาชนจึงจะสามารถกําหนดไดชัดเจน  

 
4.2 กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 อัตรากําลัง ในตําแหนงเภสัชกร ณ วันที่ 30 กันยายน  2551 
ขอมูล จํานวนคน สวนกลาง สวนภูมิภาค 

กรอบอัตรากําลัง 163 110 53 
อัตรากําลัง 144 99 45 
อัตราวาง 19 11 4(4) 

  ในระยะเวลา 5 ป ขางหนา จะมีเภสัชกรผูเกษียณราชการไมนอยกวา   25  คน  จะเหลือ
กําลังคนไมเกิน 120 คน รวมกับความคาดหมายจากพันธกิจ ปริมาณงานของกรมวิทยาศาสตร 
การแพทยที่จะเปลี่ยนแปลงตามความจําเปนของใน 5 ปขางหนา คํานวณความตองการเภสัชกรของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย จะเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 80 คน 
 
  4.3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

  ป 2552 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับใหมไดมีผลบังคับใช ไดมีการปรับ
โครงสรางใหมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามระบบจําแนกตําแหนงใหมของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน โดยไดปรับชื่อกลุมงานใหม คือ “กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
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เภสัชสาธารณสุข” ซึ่งจากการประชุมของคณะทํางานพัฒนาสมรรถนะงานคุมครองผูบริโภคของกลุม
เภสัชสาธารณสุขจังหวัด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ไดกําหนดกรอบงานดังนี้ 
 
   1. งานมาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพและสถานประกอบการดานสุขภาพ 
    1.1 งานควบคุม กํากับมาตรฐานของยาและผลิตภัณฑสุขภาพกอนออกสูตลาด 
     1.2 งานควบคุม กํากับมาตรฐานของยาและผลิตภัณฑสุขภาพหลังออกสูตลาด 
    1.3 งานดานอาหารและยา (เฉพาะจังหวัดที่มีดานอาหารและยา) 
   2. งานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 

       2.1 งานพัฒนาพฤติกรรมและสรางความเขมแข็งผูบริโภค 
     2.2 งานคุมครองสิทธิผูบริโภคดานยา ผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 
     2.3 งานเฝาระวังทางระบาดวิทยาดานความไมปลอดภัยและอาการอันไมพึง
ประสงคจากยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 
     2.4 งานจัดการสารสนเทศดานเภสัชสาธารณสุขและคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
     2.5 งานสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพของ
เครือขายภาครัฐ ทองถิ่น และเอกชน 
   3. งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
     3.1 งานควบคุม กํากับมาตรฐานสถานพยาบาล 
     3.2 งานควบคุม กํากับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
     3.3 งานควบคุม กํากับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและโรคศิลปะสาขาอื่นๆ 
  4. งานสงเสริมธุรกิจสุขภาพ 
          4.1 งานสงเสริมผลิตภัณฑที่ใชในธุรกิจสุขภาพ 
          4.2 งานรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
  5. งานบริหารเวชภัณฑ 
          5.1 งานพัฒนาและกํากับดูแลมาตรฐานระบบบริหารยาและเวชภัณฑ 
          5.2 งานพัฒนาและกํากับดูแลมาตรฐานระบบบริการยาและเวชภัณฑ 
    จะเห็นวา ลักษณะงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในอนาคต
ไดกําหนดในลักษณะเชิงคุณภาพและเกี่ยวของกับยาและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมากขึ้น และ
ไดวางแผนอัตรากําลังในระยะเวลา 10 ปขางหนา (พ.ศ. 2552 – 2561) ไวที่จํานวน 12 –15 คนตอ
จังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรในการทํางานคุมครองผูบริโภคปจจุบันไดรับการ
ยอมรับเพิ่มขึ้น ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดเห็นชอบเอกสารสรุปลักษณะงาน 
(Role Profle) ตําแหนง เภสัชกร ในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข   
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  4.4 โรงพยาบาลศูนย (รพศ.)/โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 

  ปจจุบันมีกรอบเภสัชกรปฏิบัติงานในโครงสรางงานของ รพศ./รพท. ที่คอนขางชัดเจน แตมี
งานคุมครองผูบริโภคในชุมชนซึ่งเปนงานใหมที่เพิ่มเติมเขาในโครงสรางงานของ รพศ./รพท. ในป 
2546 ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่โรงพยาบาลจะตองเปนแมขาย (CUP) ดูแล
หนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคในสวนนี้ยังไมมีการ
ดําเนินการที่ชัดเจน การจัดสรรกําลังคนเพื่อมาทํางานดานนี้โดยตรงยังไมมีการดําเนินการ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากบทบาทหนาที่เชิงรูปธรรมที่จะทําใหเกิดความตอเนื่อง และกําลังคนที่จะทํางานดานนี้ยัง
ไมชัดเจน 

 
5. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการ
คุมครองผูบริโภค 
 5.1 วิสัยทัศน 
   ระบบการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ มีความเขมแข็งทัดเทียมสากล 
ประชาชนมีศักยภาพในการคุมครองตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาระบบ ผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมดานคุมครองผูบริโภค เปนที่ยอมรับ เกิดความเชื่อม่ัน และเปนที่พึ่งของประชาชน 
 
  5.2 พันธกิจ 
   1. สงเสริม พัฒนา ความรู ความชํานาญ จริยธรรม และมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุมครองผูบริโภค 
   2. พัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพที่เขมแข็ง ทัดเทียมสากล 

  3. สรางกลไกการสงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในการคุมครอง
ผูบริโภค 

  
  5.3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุมครองผูบริโภค  
   1. ยุทธศาสตรดานผูประกอบวิชาชีพ 
   2. ยุทธศาสตรดานระบบงาน 
   3. ยุทธศาสตรภาคประชาชน 
 
 5.3.1 ยุทธศาสตรดานผูประกอบวิชาชีพ 
   1. สรางกลไกเชิงสถาบันโดยจัดต้ัง “วิทยาลัยคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ” 
เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุมครองผูบริโภค ทั้งดานนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
และการพัฒนาคุณภาพกําลังคน 
   2. สรางความเขมแข็งดานความรู ความชํานาญของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ โดยการจัดการความรู  
  3. พัฒนากําลังคนดานการคุมครองผูบริโภค ดานยาและสุขภาพเพื่อรองรับการ
ขยายขอบขายงานคุมครองผูบริโภค ดานยาและสุขภาพขององคกรปฏิบัติงานในปจจุบันและอนาคต 
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   4. พัฒนาขอกําหนดดานคุณสมบัติและเงื่อนไขของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่
จะเขาสูตําแหนงในระบบงานคุมครองผูบริโภค 
   5. พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุมครอง
ผูบริโภคดานยาและสุขภาพใหตอเนื่องและสอดคลองกับสภาวการณของสังคม 
   6. พัฒนาหลักสูตรการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพในการศึกษาเภสัช
ศาสตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
 
ตารางที่ 3 ยุทธศาสตรดานผูประกอบวชิาชีพ 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลวิธ ี
1. สรางกลไกเชิง
สถาบันโดยจัดต้ัง
วิทยาลัยการคุมครอง
ผูบริโภคดานยาและ
สุขภาพ 

มีวิทยาลัยการคุมครอง
ผูบริโภคดานยาและ
สุขภาพที่เขมแข็งและ
ไดรับการยอมรับจาก
สังคม   

1. วิทยาลัยฯ มี
นโยบายและ
ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาวิชาชีพเภสัช
กรรมสาขาการคุมครอง
ผูบริโภค  
2. วิทยาลัยฯ เปน
ผูแทนสภาเภสัชกรรม
ในการพัฒนางาน
คุมครองผูบริโภค   
3. มีผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมที่ไดรับ
หนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมสาขาคุมครอง
ผูบริโภคดานยา และ
สุขภาพ 

1. จัดต้ัง “วิทยาลัย
คุมครองผูบริโภคดาน
ยาและสุขภาพ” 
2. สรางกลไกในการ
สงเสริมใหเภสัชกร
สามารถเขาสูระบบ
การศึกษาของวิทยาลัย
ฯ 
3. พัฒนามาตรฐานการ
บริหารและจัด
การศึกษาของวิทยาลัย
ฯ โดยเนนการมีสวน
รวมของผูประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม  

2. สรางความเขมแข็ง
ดานความรู ความ
ชํานาญของผูประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาการคุมครอง
ผูบริโภค ดานยาและ
สุขภาพ 

ผูประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมสาขาการคุมครอง
ผูบริโภค ดานยาและ
สุขภาพมีความรู ความ
ชํานาญ เปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง จนไดรับ
การยอมรับและความ
เชื่อม่ันจากสังคม 

1. มีผลงานวิชาการ 
วิจัย หรือ นวัตกรรม
ดานการคุมครอง
ผูบริโภค ดานยาและ
สุขภาพ จากผูประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมปละ 
40 เรื่อง 
2. ผูประกอบวิชาชีพ

1. จัดระบบการศึกษา
ตอเนื่องดานการ
คุมครองผูบริโภค  และ
พัฒนาทักษะ สมรรถนะ
ที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน 
2. การจัดประชุม
วิชาการคุมครอง
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เภสัชกรรมมีความรู
ความชํานาญและ
สมรรถนะตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดรอย
ละ 80  
 

ผูบริโภคประจาํปใน
ระดับชาติ  
3. จัดการความรูดาน
การคุมครองผูบริโภคใน
รูปแบบตาง ๆ 
4. จัดทําฐานขอมูล
วิชาการและการวิจัย
งานคุมครองผูบริโภคที่
เขาถึงงาย  

3. พัฒนากําลังคนดาน
การคุมครองผูบริโภค 
ดานยาและสุขภาพ
เพื่อรองรับการขยาย
ขอบขายงานคุมครอง
ผูบริโภค ดานยาและ
สุขภาพขององคกร
ปฏิบัติงานในปจจุบัน
และอนาคต 
 

กําลังคนขององคกรที่
ปฏิบัติงานดานการ
คุมครองผูบริโภคมี
ความเหมาะสม 
สอดคลองกับภาระงาน 

เภสัชกรที่ปฏิบัติงาน
คุมครองผูบริโภคดานยา
และสุขภาพในองคกร
ตางๆ ใน พ.ศ. 2556 
ควรมีจํานวนดังนี้  

1) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา 500 คน 

2) กรมวิทยาศาสตร 
การแพทย 240 คน 

3)สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  
750  คน  

4) โรงพยาบาล
ศูนย/ โรงพยาบาล
ทั่วไป 270 คน  

5) โรงพยาบาล
ชุมชน  1,460 คน 

6) กรุงเทพมหานคร  
315 คน 

7) เทศบาลนคร 
และเทศบาลเมือง 163 
คน    

1. จัดทําแผนพัฒนา
กําลังคนเภสัชกรดาน
คุมครองผูบริโภคที่
สอดคลองกับ
แผนพัฒนากําลังคน
ดานสุขภาพแหงชาติ 
2. สงเสริมใหมกีาร
ขยายกรอบอัตรากําลัง
เภสัชกรสาขาคุมครอง
ผูบริโภค ดานยาและ
สุขภาพในองคกรระดับ
ตางๆ   
3. สภาเภสัชกรรม
ศึกษาและจัดทํา
ฐานขอมูลกําลังคน
เภสัชกรที่ถูกตอง เปน
ปจจุบัน 

4. พัฒนาขอกําหนด
ดานคุณสมบัติและ
เงื่อนไขของผูประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมที่จะ

มีขอกําหนดดาน
คุณสมบัติและเงื่อนไข
ของผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมสาขาการ

1. หนวยงานทกุแหงมี
การนําขอกําหนดดาน
คุณสมบัติและเงื่อนไข
ของผูประกอบวิชาชีพ

ศึกษาและจัดทํา
ขอกําหนดดาน
คุณสมบัติและเงื่อนไข
ของผูประกอบวิชาชีพ
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เขาสูตําแหนงใน
ระบบงานคุมครอง
ผูบริโภค 

คุมครองผูบริโภคที่ใช
ในการคัดเลือกผูที่จะ
เขาสูตําแหนงใน
ระบบงานคุมครอง
ผูบริโภค 

เภสัชกรรมสาขาการ
คุมครองผูบริโภคไปใช
ในการคัดเลือกผูที่จะ
เขาสูตําแหนงงานใน
ระดับตางๆ 
2. ผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมไดรบัการ
พัฒนาตามเกณฑดาน
คุณสมบัติ และ
สมรรถนะ 

เภสัชกรรมที่จะเขาสู
ตําแหนงในระบบงาน
คุมครองผูบริโภค 

5. พัฒนาเกณฑ
มาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาการคุมครอง
ผูบริโภคดานยาและ
สุขภาพใหตอเนื่องและ
สอดคลองกับ
สภาวการณของสังคม 
 

เกณฑมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมสาขาการคุมครอง
ผูบริโภคดานยาและ
สุขภาพมีมาตรฐานและ
สอดคลองกับ
สภาวการณของสังคม 
 

ผูประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมสาขาการคุมครอง
ผูบริโภคดานยาและ
สุขภาพ ทุกคนมีความรู
ความเขาใจและปฏิบัติ
ตามเกณฑมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมสาขาการ
คุมครองผูบริโภค  
 

1. ศึกษาและจัดทํา
เกณฑมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมสาขาการคุมครอง
ผูบริโภคดานยาและ
สุขภาพในแตละระดับ
องคกร เชน สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา, โรงพยาบาล, 
กรมวิทยาศาสตรการ
แพทย องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเนน
การมีสวนรวมของภาคี
ที่เกี่ยวของ 
2. สภาเภสัชกรรม
รับรองเกณฑมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมสาขาการ
คุมครองผูบริโภคฯ 
3. ประชุม ชีแ้จง 
เผยแพรเกณฑ
มาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาการคุมครอง
ผูบริโภคฯ อยางทั่วถึง  
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6. พัฒนาหลักสูตรการ
คุมครองผูบริโภคดาน
ยาและสุขภาพใน
การศึกษาเภสัชศาสตร
ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 
 

สถาบันการศึกษาเภสัช
ศาสตรระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทมี
หลักสูตรการคุมครอง
ผูบริโภคดานยาและ
สุขภาพที่สอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมสาขาการคุมครอง
ผูบริโภค 

สถาบันการศึกษาเภสัช
ศาสตรระดับปริญญาตรี
และปริญญาโททุกแหง
มีหลักสูตรการคุมครอง
ผูบริโภคดานยาและ
สุขภาพที่สอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมสาขาการคุมครอง
ผูบรโิภค 

สัมมนาเพื่อจัดทํา
หลักสูตรการคุมครอง
ผูบริโภคดานยาและ
สุขภาพใน
สถาบันการศึกษาเภสัช
ศาสตรระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท 
 

 
  5.3.2 ยุทธศาสตรดานระบบงาน  
   1. พัฒนาระบบงานคุมครองผูบริโภค ในทุกภาคสวนใหเขมแข็ง  
   2. ผลักดันเชิงนโยบายดานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนระดับมหภาค
ในการพัฒนาระบบงานคุมครองผูบริโภคทุกระดับ 
   3. สรางกลไกในการจัดการความรู เพื่อใหเกิดองคความรูในการพัฒนาระบบงาน
อยางกวางขวาง 
 
ตารางที่ 4 ยุทธศาสตรดานระบบงาน 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลวิธ ี
1. พัฒนาระบบงาน
คุมครองผูบริโภค ใน
ทุกภาคสวนให
เขมแข็ง  

ระบบงานคุมครอง
ผูบริโภคทุกภาคสวนมี
ความเขมแข็งมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล   

องคกรคุมครอง
ผูบริโภคทุกภาคสวน
ปฏิบัติงานดาน
คุมครองผูบริโภคตาม
มาตรฐานที่กําหนด  

1. ศึกษาและจัดทํา
เกณฑมาตรฐานงาน
คุมครองผูบริโภคดาน
ยาและสุขภาพของทุก
ภาคสวนแบบมีสวน
รวม  
2. สรางความรวมมือ
กับองคกรภาคี
ระดับประเทศ (เชน 
อย., สคบ., สปสช.,  
มพบ. ฯลฯ) เพื่อหา
แนวทางในการผลักดัน
การพัฒนาระบบงาน
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ดานการคุมครอง
ผูบริโภค 
3. กําหนดแผนแมบท
ในการติดตาม
ประเมินผลโดยองคกร
อิสระ 

2. ผลักดันเชิง
นโยบายดานตางๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อใหเกิด
การขับเคลื่อน
ระดับมหภาคในการ
พัฒนาระบบงาน
คุมครองผูบริโภคทุก
ระดับ 

องคกรที่กําหนด
นโยบายดานสุขภาพ
ระดับชาติ กําหนดให
งานคุมครองผูบริโภค
ดานยาและสุขภาพเปน
วาระแหงชาติ และใหมี
องคกรทีร่ับผิดชอบ
และทรัพยากร
สนับสนุนอยาง
เพียงพอ  

มีนโยบายแหงชาติที่
กําหนดทิศทาง 
เปาหมาย  องคกร  
และการสนับสนุน
ทรัพยากรในงาน
คุมครองผูบริโภคดาน
ยาและสุขภาพทุกภาค
สวนที่สอดรับกันเปน
ระบบ 

1. ผลักดันใหเกิด
นโยบายแหงชาติดาน
การคุมครองผูบริโภค 
ในการประชุมสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ  
2. ผลักดันใหงาน
คุมครองผูบริโภคอยูใน
ชุดสิทธิประโยชนของ
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  
3. ผลักดันใหเกิด
กองทุนระบบงาน
คุมครองผูบริโภค 

3. สรางกลไกในการ
จัดการความรู เพื่อให
เกิดองคความรูในการ
พัฒนาระบบงานอยาง
กวางขวาง 

องคกรภาคีใน
ระบบงานคุมครอง
ผูบริโภคไดใชความรู
ในการพัฒนาระบบงาน
คุมครองผูบริโภค 

1. องคกรคุมครอง
ผูบริโภคทุกภาคสวนมี
แผนจัดการความรูและ
ดําเนินการตามแผน
อยางเปนระบบ 
2. องคกรคุมครอง
ผูบริโภคทุกภาคสวนมี
การจัดทําแผนพัฒนา
งานคุมครองผูบริโภค
โดยใชองคความรู 

1. สงเสริม หรอืจัดใหมี
เวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในระบบงาน
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
2. จัดเวทีระดับชาติ ใน
การนําเสนอผลงาน 
หรือนวัตกรรมดานการ
คุมครองผูบริโภค 
3. จัดระบบใหมีการ
เขาถึงขอมูลขาวสาร
ดานการคุมครอง
ผูบริโภค หรอืมี
ส่ือกลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อ
การพัฒนา เชน การ
พัฒนา website เปน
ตน 
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 5.3.3 ยุทธศาสตรภาคประชาชน  
   1. การมีสวนรวมของผูบริโภค องคกรผูบริโภค และเครอืขายในการคุมครอง
ผูบริโภค 
   2. สรางกระบวนการเรียนรู การจัดการความรู และขอมูลขาวสารเพื่อผูบริโภค 
  3. พัฒนากลไกในการเฝาระวัง ติดตามและตรวจสอบสินคาและบริการ 
 
ตารางที่ 5 ยุทธศาสตรภาคประชาชน   
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลวิธ ี
1. การมีสวนรวมของ
ผูบริโภค องคกร
ผูบริโภค และ
เครือขายในการ
คุมครองผูบริโภค  

ผูบริโภค องคกร
ผูบริโภค องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และเครือขาย มีสวน
รวมในการดําเนินงาน
คุมครองผูบริโภค  

1. มีองคการอสิระเพื่อ
การคุมครองผูบริโภค 
2. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมนีโยบาย 
แผน งบประมาณ 
ขอบัญญัติและกลไก
คุมครองผูบริโภค โดย
ประชาชนมีสวนรวม  
3. มีชมรม สมาคม 
หรือองคกร ซึ่งเกิดจาก
การรวมตัวของ
ประชาชน รวม
ดําเนินการคุมครอง
ผูบริโภคในทุกจังหวัด 

1. สนับสนุนกฎหมาย
การจัดต้ังองคการอิสระ
เพื่อการคุมครอง
ผูบริโภค  
2. สงเสริมและ
สนับสนุนการรวมตัว
ของประชาชนใน
รูปแบบตาง ๆ 
3. สงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การกําหนดนโยบาย 
วางแผน ติดตามและ
ตรวจสอบการ
ดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภคขององคกร
ตาง ๆ 

2. สรางกระบวนการ
เรียนรู จัดการความรู 
และขอมูลขาวสาร
เพื่อผูบริโภค  

1. ผูบริโภคมคีวาม
เขมแข็ง สามารถ
ปกปอง คุมครอง
ตนเองได 
2. ผูบริโภคตัดสินใจ
บริโภคไดอยาง
เหมาะสมและรูเทาทัน 

1. ผูบริโภคทีไ่ดรับ
ผลกระทบจากการ
บริโภคมีการใชสิทธิ
ผูบริโภครอยละ 80  
2. ผูบริโภคทราบและ
เขาถึงขอมูลขาวสารที่
ครบถวน สมประโยชน 
และทราบผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการ
บริโภครอยละ 80  

1. เสริมสรางความ
เขมแข็งและ
กระบวนการเรยีนรู
ใหแกผูบรโิภคระดับ
จังหวัดและชุมชน 
2. พัฒนาฐานขอมูล
เพื่อผูบริโภค  
3. สงเสริมจริยธรรมใน
การประกอบการของผู
ประกอบธุรกิจและ
ส่ือมวลชน รวมทั้ง
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลวิธ ี
สรางการมีสวนรวมใน
การคุมครองผูบริโภค  

3. พัฒนากลไกในการ
เฝาระวัง ติดตามและ
ตรวจสอบสินคาและ
บริการ  

ผู บ ริ โ ภ ค มี ค ว า ม
ปลอดภัยในการบริโภค
ย า แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
สุขภาพ  

1. มีศูนยรองเรียน
ระดับพื้นที่  
2. มีศูนยพิทักษสิทธิ
ภ า ค ป ร ะ ช า ช น ทุ ก
จังหวัด  
 

1. สนับสนุนใหมีระบบ
ท ด ส อ บ สิ น ค า แ ล ะ
บริการที่ประชาชนมี
สวนรวม  
2. สนับสนุนและ
ส ง เ ส ริ ม อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น 
องคกรผูบริโภค ในการ
เฝาระวัง ติดตาม และ
ตรวจสอบสินคาและ
บริการ  

 
บทสรุป 

บทบาทของเภสัชกรสาขาการคุมครองผูบริโภค จัดเปนองคประกอบหนึ่งของวิชาชีพเภสัช
กรรมที่สําคัญ  เพื่อรองรับปญหาจากการบริโภคยา ผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการสุขภาพ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาของเทคโนโลยี ปญหาสิ่งแวดลอม 
รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพ และปจจัยกําหนดสุขภาพอื่น  ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคทั้ง
ทางตรงและทางออม การคุมครองผูบริโภค ภารกิจของเภสัชกรในฐานะพนักงานเจาหนาที่ 
ดําเนินงานโดยใชกฎหมายเปนธงนําจึงไมเพียงพอ   

การพัฒนาระบบการวิเคราะหความเสี่ยงมาใชในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคตั้งแต
ระดับประเทศจนถึงหมูบาน บนพื้นฐานการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนทั้งในสถานบริการสาธารณสุข
และในชุมชน  มุงเสริมสรางความเขมแข็งของผูบริโภค จึงเปนสิ่งทาทายสําหรับเภสัชกรในทศวรรษ
หนา 

สภาเภสัชกรรมจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่ง  ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาวิชาชีพสาขาการ
คุมครองผูบริโภค ซึ่งเมื่อพิจารณาจํานวนและคุณภาพของเภสัชกรในปจจุบันนับไดวายังไมเพียงพอ
กับภาพฝนของระบบงานคุมครองผูบริโภคที่ควรจะเปน ปญหาชองวางของเภสัชกร และการขาด
แคลนเภสัชกรในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนประเด็นที่ตองชวยกันขบคิด  คุณสมบัติ
ของเภสัชกรสาขาการคุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไปและ
โรงพยาบาลชุมชนควรเปนอยางไร  ตลอดจนจํานวนเภสัชกรที่จะมาเติมเต็มระบบงานการคุมครอง
ผูบริโภคจะผลักดันจากสวนใด  ตลอดจนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อรองรับทักษะที่จําเปน
สําหรับเภสัชกรสาขาการคุมครองผูบริโภคยังเปนเนื้อหาที่ตองศึกษาตอไป        
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(เอกสารประกอบ) 
ราง ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

……………………….. 
หมวด ๘ 

การคุมครองผูบริโภค 
หลักการ 
  ขอ ๖๘ ระบบคุมครองผูบริโภค ตองเปนไปเพื่อใหผูบริโภคไดรับการปกปองและคุมครอง
สิทธิของผูบริโภคโดยมุงเนน 
  (๑) การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางเสริมศักยภาพของผูบริโภค  

(๒) การใหขอมูลขาวสารที่เปนจริงและครบถวน เพื่อใหผูบริโภคตัดสินใจไดอยางรูเทาทัน  
  (๓) การจัดใหมีกลไกในการเฝาระวัง ติดตาม และตรวจสอบสินคาและบริการในแตละระดับ  
  (๔) การสนับสนุนการมีสวนรวมของผูบริโภค องคกรผูบริโภค และเครือขาย เพื่อใหไดรับ
สินคาและบริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย เปนธรรม อยางเทาเทียมและทั่วถึง ตลอดจนมี
ระบบการชดเชยเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เมื่อไดรับความเสียหาย ทั้งนี้ ตองเปนไปโดย
ปลอดจากการแทรกแซงจากอํานาจทางการเมือง ราชการ ธุรกิจ หรือการแทรกแซงอื่นใด 
 
เปาหมาย 
 ขอ ๖๙ ผูบริโภคตองไดรับการปกปองและคุมครองสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ ตลอดจน
ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหสามารถปกปองคุมครองตนเองและสังคม รวมถึงไดรับความรูและเขาถึง
ขอมูลขาวสารที่ครบถวน สมประโยชน และทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภค ตลอดจน
สามารถนําความรูและขอมูลขาวสารที่ไดรับมาใชตัดสินใจไดอยางเหมาะสมและเทาทัน 
 ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการบริโภคสินคาหรือการบริการตองไดรับการชดเชยและ
เยียวยาอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และรวดเร็ว 
 ขอ ๗๐ เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสในสังคมตองไดรับความคุมครองเปนพิเศษตาม
สิทธิที่กฎหมายบัญญัติ และตองไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิต รูเทาทันสื่อ มีสวนรวมในการ
คุมครองผูบริโภค  ทั้งนี้การสื่อสารใหขอมูล ตองมีความเหมาะสมตามวัยและสภาพของบุคคล เขาถึง
ไดงาย เขาใจงาย และสามารถนําไปใชประโยชนได 
 
มาตรการ 
 ขอ ๗๑ ในการคุมครองผูบริโภค ใหรัฐดําเนินการดังตอไปนี้  
  (๑) เรงรัดการจัดต้ังองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระตามรัฐธรรมนูญและออก
กฎหมายที่เกี่ยวกับการชดเชยเยียวยาผูเสียหายจากสินคาและบริการ กฎหมายที่ทันตอสถานการณ
และความกาวหนาของเทคโนโลยีดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ ตลอดจนบังคับใช
กฎหมายในการคุมครองผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ และใหมีกองทุนที่เปนอิสระในการทํางาน
คุมครองผูบริโภคโดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐอยางเพียงพอ  
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  (๒) สงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในรูปแบบของกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ 
เครือขาย และอื่นๆ ในการดําเนินงานเพื่อผูบริโภค และเสริมสรางความเขมแข็งและกระบวนการ
เรียนรูใหแกผูบริโภค ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหมีกลไกการคุมครองผูบริโภคภาคประชาชนใน
ทุกจังหวัด และตองสนับสนุนใหผูประกอบธุรกิจและสื่อมวลชนมีความรับผิดชอบตอสังคมและรวม
ดําเนินงานคุมครองผูบริโภค 
  (๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย วางแผน 
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานเพื่อผูบริโภคทั้งในระดับชาติและทองถิ่น 
  (๔) ควบคุมการจัดบริการสาธารณะใหเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุไดเขาถึง และ
ใชประโยชนในการดํารงชีวิตและติดตอสัมพนัธกับสังคมภายนอกอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
  (๕) สนับสนุนใหมีระบบการทดสอบมาตรฐานสินคาและบริการที่ประชาชนมีสวนรวม เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ ความคุมคา ความปลอดภัย และผลกระทบ รวมทั้งเผยแพรสูสาธารณชนอยาง
ทั่วถึง 
  (๖) สงเสริมนโยบายและบูรณาการแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนเขาไปในนโยบายสาธารณะอื่น 
ตลอดจนมีมาตรการที่สงเสริมการบรโิภคที่ยั่งยืน 
  (๗) สนับสนุนและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลสินคาและการใหบริการ 
  (๘) สนับสนุนใหมีการตรวจสอบการเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพตอสาธารณะ เพื่อให
มีความถูกตอง เที่ยงตรง และจัดใหมีสัดสวนของพื้นที่ในการใหความรูแกผูบริโภคอยางเหมาะสม 
รวมทั้งเนนการปลูกฝงจริยธรรมของการเปนสื่อมวลชนที่ดี และมีความรับผิดชอบตอการโฆษณาและ
การสงเสริมการขายที่สงผลกระทบตอสุขภาพ 
  ขอ ๗๒ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดมีนโยบายและจัดใหมีแผน งบประมาณ 
ขอบัญญัติทองถิ่น และกลไกในการคุมครองผูบริโภค โดยบูรณาการงานคุมครองผูบริโภคเขาไปเปน
ภารกิจหลักของแผน โดยการมีสวนรวมของผูบริโภค 
  ขอ ๗๓ ใหสถาบันวิชาการ สภาวิชาชีพและคณะกรรมการวิชาชีพดานสาธารณสุข รวมกัน
สรางและพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคที่เขมแข็งและเปนธรรม รวมตรวจสอบประเมินและพัฒนา
กลไกการคุมครองผูบริโภค โดยสงเสริมใหตัวแทนผูบริโภคจํานวนพอเพียงรวมเปนกรรมการใน
องคกร 
  ขอ ๗๔ ใหผูประกอบธุรกิจและสื่อมวลชนตางๆ ดําเนินงานโดยตองคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผูบริโภคและมีความรับผิดชอบตอสังคมเปนสําคัญ มุงสนับสนุนการบริโภคที่ยั่งยืนโดยรวมกัน
กําหนดและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ หลักเกณฑจริยธรรมวา
ดวยการประกอบธุรกิจและการสงเสริมการขาย และควบคุมกันเองใหเปนไปตามขอกําหนด รวมทั้ง
ปองกันและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจโดยเร็ว   
 ขอ ๗๕ ในการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวพันมาจากหนังสือ
สัญญาระหวางประเทศ ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑) พิจารณาผลกระทบตอผูบริโภคดานสุขภาพและสุขภาวะอยางรอบคอบและถี่ถวนตาม
กระบวนการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตองดําเนินการขอความเห็นจากองคกรผูบริโภคและภาค
ประชาสังคมอยางกวางขวาง  
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  (๒) สรางหลักประกันเพื่อปกปองผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการทําหนังสือสัญญาระหวาง
ประเทศ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกลไกรองรับผลกระทบที่เอื้ออํานวยและไมเปนอุปสรรคตอ
กระบวนการพัฒนาดานสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ  
  (๓) เปดโอกาสใหมีการพิจารณาผลกระทบตอผูบริโภคโดยเฉพาะดานสุขภาพที่เกี่ยวเนื่อง
จากหนังสือสัญญาระหวางประเทศภายหลังที่มีการบังคับใช  เพื่อหาแนวทางและกลไกในการชดเชย
ความเสียหายจากขอตกลง ตลอดจนมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอตกลงในกรณีที่มี
ผลกระทบอยางกวางขวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชศาสตรสังคม (การคุมครองผูบริโภค)                                                                                               85



บทบาทเภสัชกรดานการคุมครองผูบริโภคในทศวรรษหนา: 
พัฒนาระบบการวิเคราะหความเสี่ยง (risk analysis) ในทุกระดับ 

 
จีนส่ังเก็บเรียบนมผง-บรรจุกลอง ตรวจหาเมลามีน  
สํานักขาวตางประเทศรายงานวา วานนี้ (14 ต.ค.) ตามเวลาทองถิ่น ทางการจีนไดส่ังเก็บนม
ผงและนมบรรจุกลองที่ผลิตกอนวันที่ 14 ก.ย. ออกจากทองตลาด เพ่ือนําไปตรวจสอบหาสาร
เมลามีน 
สํานักขาวซินหัว รายงานวา บริษัทผูผลิตนมจะตองเก็บนมผงและนมบรรจุกลองที่ผลิตกอนวันที่ 14 
ก.ย. ออกจากทองตลาดทั่วประเทศ เพื่อนําไปตรวจสอบหาสารเมลามีน ซึ่งหากผลิตภัณฑใดๆ ผาน
การทดสอบ ก็จะสามารถนําออกไปจําหนายใหกับประชาชนไดอีกครั้ง 
นับเปนครั้งแรกที่มีการเรียกเก็บผลิตภัณฑนมหลายชนิดจากทองตลาดทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบหา
สารปนเปอน หลังจากมีการพบสารเมลามีนในผลิตภัณฑนม เมื่อเดือนที่แลว จนกลายเปนขาวอื้อฉาว 
และทําใหเด็กเสียชีวิตและลมปวยจํานวนมาก โดยเมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผานมา มีการเรียกคืนนมผง 69 
ยี่หอ ของบริษัทผูผลิต 22 บริษัท กอนที่ในอีก 3 วันตอมา จะมีการเรียกคืนเฉพาะผลิตภัณฑนมบรรจุ
กลองจากทองตลาด1

  รายงานขาวขางตน เปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนถึงความสําคัญของบทบาทเภสัชกรดานการ
คุมครองผูบริโภคในการที่จะรับมือกับอันตรายที่เกิดจากการไดรับสารปนเปอนในอาหารในที่นี้คือ เม
ลามีน ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของทารกทั้งในและตางประเทศ รวมถึงผลกระทบอยางมาก
ตอภาพรวมเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ   
  เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากปจจัยกําหนดสุขภาพที่มีตอสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล 
ส่ิงแวดลอม และระบบบริการสุขภาพ ประเด็นที่ผูบริโภคตองไดรับการคุมครองอยางหลีกเลี่ยงไมได
คือ ความปลอดภัยจากการใชยา ผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการสุขภาพ ประกอบกับสถานการณของ
ประเทศไทยในปจจุบันที่มีการบัญญัติกฎหมายใหม ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค 
เชน ความรับผิดตอสินคาที่ไมปลอดภัยฯ  วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคฯ เปนตน เหลานี้ลวนเปนภารกิจ
หลักที่เภสัชกรตองใหความสําคัญ   
  การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุมครองผูบริโภคเพื่อรองรับปญหาขางตนนั้นมีสวน
เกี่ยวของกับหนวยงานหลากหลายสาขาตองการการจัดการในหลายมิติ ทั้งในสวนการจัดการองค
ความรูและการมีทักษะการบริหารจัดการทางเภสัชศาสตรมาบูรณาการรวมกับสหวิชาชีพ เชน  
นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร และนิเทศศาสตร เปนตน การจัด
ระบบงานและรูปแบบการทํางานคุมครองผูบริโภคที่มุงใหเกิดความตอเนื่อง เชื่อมโยง ผสมผสาน 
ต้ังแตระดับนโยบาย สถานบริการทุกระดับและศูนยสุขภาพชุมชน ตลอดจนการสรางเสริมศักยภาพ
ใหแกบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหสามารถจัดการและมีสวนรวมในการบริโภคยา  ผลิตภัณฑ
สุขภาพ และบริการสุขภาพไดดวยตนเอง จึงเปนสิ่งสําคัญย่ิงในการจัดใหมียาและผลิตภัณฑที่

                                                 
1 http://www.thairath.co.th/online.php?section=newsthairathonline&content=107747  [15 ต.ค. 51 - 05:12] 
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เกี่ยวของกับสุขภาพที่มีคุณภาพกระจายไปสูผูบริโภคอยางทั่วถึง โดยใชกลไกการบริหาร ทั้ง
มาตรการทางกฎหมายและทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการปกปองสิทธิ การคุมครองสิทธิ 
การสรางเสริมศักยภาพใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยและความเปนธรรมในการบริโภคยา  
ผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการสุขภาพ 
  แนวคิดการวิเคราะหความเสี่ยง (Risk analysis)2 เปนเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยในการจัดการ
เพื่อใหมียาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสุขภาพที่ปลอดภัยตอผูบริโภค โดยใชแนวทางการตัดสินใจ
จากการวิเคราะหหลักฐานขอมูลอยางเปนระบบ การวิเคราะหความเสี่ยงประกอบดวย 3 องคประกอบ
ยอย ไดแก การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) การจัดการความเสี่ยง (Risk management) 
และ การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) ดังภาพที่ 1   

การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) 

  
การประเมินความ

เส่ียง 
การจัดการความเสี่ยง 
(Risk management) 

 

 
ภาพที่ 1 องคประกอบของการวิเคราะหความเสี่ยง3

 

การประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การระบุอันตราย (hazard 
identification)  การอธิบายอันตราย (hazard characterization)  การประเมินการสัมผัส (exposure 
assessment) และ การอธิบายความเสี่ยง (risk characterization) 
  การจัดการความเสี่ยง เปนการที่กลุมผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) นําขอมูลจากผลการ
ประเมินความเสี่ยง นําไปสูการตัดสินใจแกไขปญหาในทางเลือกที่เหมาะสม  คุมคา โดยอาจพิจารณา
จากการวิเคราะหตนทุน ผลได (cost-benefit analysis)ของทางเลือกตางๆ 
 การสื่อสารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ตลอดจนแนวคิด
จากผูที่เกี่ยวของทั้งหมด ภายใตกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงทุกองคประกอบ เชน ประเด็นความ
เสี่ยงที่เกิด  ปจจัยที่สงผลตอความเสี่ยงนั้น การรับรูความเสี่ยงในกลุมผูบริโภค  ผูประกอบการ  
ผูผลิต ตลอดจนผลการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการแกไขปญหา เปนตน 

การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุมครองผูบริโภคสามารถประยุกตใชหลักการวิเคราะห
ความเสี่ยงเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน เพ่ือสรางระบบงานที่มีประสิทธิภาพในการปองกัน และแกไข
ปญหาดานการคุมครองผูบริโภคอยางบูรณาการในทุกระดับ  ดังตัวอยางตอไปนี้   
                                                 
2 ตามแนวทางของ Codex Alimentarius Commission  
3 FAO and WHO. Food safety risk analysis: A guide for national food safety authorities. FAO Food  
  and Nutrition Paper 87. Rome: 2006. 
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  1. การบังคับใชกฎหมาย เชน  
    - งานทะเบียนและออกใบอนุญาตผลิตภัณฑพิจารณาความเหมาะสม ถูกตองตาม
หลักวิชาการควบคูไปกับการตรวจความครบถวนของเอกสารตามที่ระบุในกฎหมาย เชน พิจารณา
ความเหมาะสมของสูตรตํารับ  แบบแปลนแผนผังการผลิต เปนตน 
    - งานตรวจสอบและเฝาระวังหลังผลิตภัณฑออกสูตลาด ควรมีระบบติดตาม
ตรวจสอบ เพื่อเฝาระวัง และปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งปญหาทางดานกฎหมายและวิชาการ ที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น 
  2. การรับเรื่องรองทุกข  ในอนาคตการมีกฎหมายความรับผิดตอการใชสินคาที่ไมปลอดภัย  
เมื่อมีการรองทุกขผลิตภัณฑสุขภาพ บทบาทของเภสัชกรสาขาการคุมครองผูบริโภคจะชัดเจนมาก
ขึ้นในฐานะคนกลางที่จะตองเขามารวมดําเนินการในสวนของการพิสูจน สงผลใหเภสัชกรจะตอง
รวบรวมทั้ง พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล และขอมูลวิชาการ เพื่อประกอบการดําเนินงาน 
ดังภาพที่ 2 

3.งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ สถานประกอบการและระบบงาน โดยใช
ประโยชนจากขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อพัฒนาระบบขอมูล/สารสนเทศ โครงการพิเศษ การ
วิจัยพัฒนา และการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน 

4.งานพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ต้ังแตการผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ การรณรงค
เกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคและประเด็นที่เกี่ยวของกับผูบริโภค  รวมถึงการสนับสนุนองคกรเอกชนและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จําเปนอยางยิ่งที่เภสัชกรตองขยายเครือขายการดําเนินงานให
ครอบคลุม ทันกับสถานการณที่ปรับเปล่ียนและขยายวงอยางกวางขวาง  โครงการอย.นอย เปน
ตัวอยางรูปธรรมการทํางานเริ่มตนที่ดี ควรนําไปปรับใช ขยายไปยังเครือขายอื่นที่มีศักยภาพในพื้นที่
รวมกับการใชประโยชนจากกลไกการวิเคราะหความเสี่ยง ดังตัวอยาง การดําเนินงานในจังหวัด
สมุทรสงคราม ที่มีการระดมศักยภาพของเจาหนาที่ระดับตางๆและภาคประชาชน กําหนดออกมาเปน
ยุทธศาสตรการคุมครองผูบริโภครวมกันคือ “ขยายเครือขาย – กระจายความรู – มุงสูการเฝาระวัง”  

ดังนั้น เพื่อใหการคุมครองผูบริโภคทั้งในดานยา ผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการสุขภาพเกิด
ประสิทธิภาพ บรรลุตามเปาหมาย การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคในอนาคตโดยประยุกตใชแนวคิด
การวิเคราะหความเสี่ยงอยางเปนระบบ  และเชื่อมตอในทุกระดับ จึงเปนสิ่งที่จําเปน และจะตองใช
องคความรูทางดานวิชาการทั้งดานเภสัชศาสตรและสหสาขา เพื่อทําใหเกิดการทํางานที่สอดรับ 
เชื่อมโยง ทั้งในองคกรระหวางประเทศและระดับประเทศ เชน องคการอนามัยโลก  องคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย
สํานักงานสาธารณสุขระดับจังหวัด  โรงพยาบาลทุกระดับ และหนวยงานนอกกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวของ  เนื้อหาที่นําเสนอตอไปนี้ จะฉายภาพถึง ความเปนมา ลักษณะงาน และทิศทางของการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุมครองผูบริโภคในองคกรระดับตางๆ ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานสาธารณสุขระดับจังหวัด โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป 
และโรงพยาบาลชุมชน ตามลําดับ 
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Error! 
 

เอกสารรองเรียน/โทรศัพท บุคคลผูรองเรียน ขาวสารตางๆ 

 
เจาหนาที่ผูรับเรื่อง  

 
บันทึกคําใหการ/ขอมูลเบื้องตน  

 พนักงานเจาหนาที่ 
 
 วิเคราะหขอมูลดานวิชาการ,กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
 

มีมูล ขอมูลไมชัดเจนแตประเด็นนาสนใจ ไมมีมูล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 2 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการดําเนนิการรับและตรวจสอบเรือ่งรองเรียน 

o ตรวจสอบขอเท็จจริง
เพิ่มเติมจากผูรองเรียน/
ผูเสียหาย 

o เก็บตัวอยางรุน
เดียวกัน/รุนใกลเคียง
กัน o สรุปประมวลหลักฐานเพื่อ

ดําเนินการตามกฎหมาย 
o ขอความรวมมือจากผูผลิต/ผูนําเขา

เพ่ือเรียกคืนจากทองตลาด 
o แจงงดผลิตเพือ่ปรับปรุง 
o ตรวจสอบคุณภาพของสินคากอน

ออกสูทองตลาด 

สรุปผล/รายงาน 

ผลวิเคราะหไมพบ
ขอบกพรอง 

ผลวิเคราะหพบ
ขอบกพรอง 

o ติดตามตรวจสอบแหลงผลิต/
แหลงจําหนาย 

o ยึด/อายัดผลิตภัณฑรุนที่มี
ปญหา 

o เก็บตัวอยางรุนเดียวกัน/รุน
ใกลเคียงกัน 

o แจงขอมูล(กรณจีงัหวัดอื่น) 

ประชาสัมพัน
ธเตือน
ผูบริโภค/

สืบคนขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อ
ปองกัน 

o สงตัวอยางตรวจวิเคราะห 
o รายงานผูบังคับบัญชา/ผูเกี่ยวของ 

ยุติ
เรื่อง 

สรุปผล/รายงาน 

สรุปประมวลหาสาเหตุ
ของตัวอยางที่เปนขาว 

o ผูบังคับบัญชา/ผูเกี่ยวของ 
o ผูรองเรียน 
o ส่ือมวลชน (แลวแตกรณี) 
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สาขาเภสัชกรรมชุมชน 

 



วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมชุมชน 
 
สาขาเภสัชกรรมชุมชน 
     1.  ประเมนิสถานภาพของวิชาชีพในศตวรรษที่ผานมา  
     2.   วิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกวิชาชีพ รวมทั้งแนวโนม
ของพัฒนาการของวิชาชีพ  
     3.   วิเคราะหความตองการกําลังคน ภาระงาน คาตอบแทน และเตรียมการวางแผนกําลังคน 
     4.   นําเสนอวิสัยทัศน นโยบาย และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาชีพ 
 
1. ประเมินสถานภาพของวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชนในศตวรรษที่ผานมา  
           วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนโดย พ.ท.ดร.สามารถ  อังศุสิงหรวบรวมเขียนไวในหนังสือของ
เภสัชกรรมสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งจัดพิมพเปนอนุสรณ แด ภก.ดร.แวว ผล
วัฒนะและเรียบเรียงโดย ภก.ศ.(พิเศษ) ดร.จอมจิน  จันทรสกุล  ตีพิมพในหนังสือครบรอบ 12 ปสภา
เภสัชกรรม ไดบันทึกไววา   
            พ.ศ.2367 ในรัชสมัยพระนั่งเกลาเจาอยูหัว(ร.3) มีนายโรเบิต  ฮันเตอร ชาวสกอต ซึ่งไทย
เรียกวา นายหันแตร ไดเปดหางขายสรรพสินคาจากตางประเทศมีทั้งผาฝรั่ง  ผาแขก  ยาฝรั่ง เชน
ควินินและนําอาวุธปนมาขาย หนาวัดประยุรวงศาวาส  ธนบุรี เปนหาสรรพสินคาแหงแรกในไทยและ
ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนหลวงอาวุธวิเศษ 
            พ.ศ.2378 หมอบลัดเลยไดต้ังโอสถศาลาขึ้น ณ บริเวณใกลวัดสัมพันธวงศ(วัดเกาะ)เปน
สถานที่จายยารักษาโรค มีผูมาใชยริการวันละประมาณ 70-80 คนสวนใหญเปนชาวจีนที่อยูบริเวณ
นั้นเนื่องจากเปนยานที่ชาวจีนอยูกันมาก  แตยังไมเปนที่นิยมเนื่องจากการศึกษาแพทยและเภสัช
กรรมแผนปจจุบันยังไมกําเนิดขึ้นในประเทศไทย   
            พ.ศ.2421 ในรัชสมัยพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(ร.5) ไดมีชาวตางชาติเขามาดําเนินธุรกิจ
การคาเพิ่มขึ้นกวาเดิมมาก   มีการเปดธุรกิจขายยาขึ้นหลายแหงไดแก หาง บี.กริม. แอนดโก  บริษัท
เบอรลี่ยุคเกอรและบริษัทดีทแฮลมในป พ.ศ.2533 นอกจากนี้ก็มีหางขายยาทาเตียน หางขายยา
อังกฤษตรางู หางขายยาฝรั่งเศส ฯลฯ 
            พ.ศ.2456 กอต้ังโรงเรียนเภสัช เนื่องจากแพทยและเภสัชอยูในคนๆเดียวกันโดยการแนะนาํ
ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร   ขณะนั้นเปนกรมขุนชัยนาทฯ พระองค
ทานจึงคิดแยกแพทยและเภสัชใหเหมือนในอารยประเทศที่มีการพัฒนาการแยกจากกัน จะปะปนกัน
ไมได แพทยจะขายยาไมได ทํายาขายไมได   การเรียนในสมัยแรกมีหลักสูตร 3 ป  พระองคทรง
วางรากฐานและกอต้ังโรงเรียนแพทยปรุงยาขึ้นในโรงเรียนราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งผูที่
จบออกมาเรียกวา “แพทยปรุงยา” 
             พ.ศ.2462 สงครามโลกครั้งที่1 เลิกใหมๆ มีรานขายยาเพิ่มขึ้นอีกมากมายรวมกับรานเกา
ได 30 แหงดวยกันที่เปนรานขนาดใหญ และรานขายยาเล็กๆอีกประมาณ 3-4 เทา ใน 30 ราน
ดังกลาว มีเภสัชกรประจํารานเพียง 8 แหงเทานั้น ที่เหลือหลายแหงมาเฉพาะตอนเย็น  
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             พ.ศ.2478 ประกาศใช พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และมีคณะกรรมการควบคุม
การประกอบโรคศิลปะ มีอํานาจในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกบุคคลซึ่งสมควรเปนผู
ประกอบโรคศิลปะตามความในพ.ร.บ. และสามารถสั่งพักหรือเพิกถอนไดหากกระทําความผิดตาม
พ.ร.บ.นี้  มีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2480  
            การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไดมีการพัฒนาและวิวัฒนาการขึ้นมาตามลําดับ  ตอมาไดมี
การจัดทํารางพ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรมขึ้นโดยมี ภก.รศ.บุญอรรถ  สายศร เปนประธานจัดทําราง
เสนอเขาสูสภาผูแทนราษฎร  และไดพิจารณาผานรางโดยที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2536 ประกาศเปนพ.ร.บ.ซึ่งไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2537 โดยมีผล
บังคับใชต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2537  ต้ังแตนั้นมา การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมก็อยูภายใตการ
ควบคุมตาม พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 จนถึงปจจุบัน  โดยเภสัชกรผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและขอบังคับสภาเภสัชกรรมที่วาดวยขอจํากัดและเงื่อนไขใน
การประกอบวิชาชีพตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด 
           วิวัฒนาการของวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนไดมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตมาก โดยแรกเริ่ม
เปนเพียงการปรุงยา  จายยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ทันตกรรมหรือ
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว รวมทั้งการดําเนินการปรุงยาและขายยาตามกฎหมายวาดวยยาตาม
พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 โดยคํานึงถึงการมีผูปวยเปนศูนยกลางมากขึ้นตามบริบทของการสาธารณสุข
ไทยและของโลก ทําใหวิชาชีพมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องการใชยาผูปวยเพื่อใหไดประสิทธิผลสูงสุด
จากวิชาชีพเภสัชกรรม จึง มีการพัฒนาในการใหบริการทางเภสัชกรรมที่เรียกวาการบริบาลเภสัช
กรรมเพื่อดูแลผูใชบริการโดยการวิเคราะหและแกปญหาการใชยาอยางเปนระบบ ทั้งในสถานบริการ
ทางเภสัชกรรมชุมชนและสถานพยาบาลเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดกับผูใชยา   
การบริบาลทางเภสัชกรรมถือเปนบทบาทอันโดดเดนของวิชาชีพตอผูรับบริการเปนบทบาทที่ชัดเจน
ของวิชาชีพเภสัชกรรม     นอกจากนี้การใหบริการของเภสัชกรชุมชนในปจจุบันในผูปวยโรคเรื้อรังที่
ไดรับการวินิจฉัยและบําบัดดวยยาแลว  ผูปวยมีความประสงคจะดูแลตนเองโดยใหบริการจายยาและ
ติดตามผลการใชยาจากเภสัชกร  จึงจําเปนที่เภสัชกรจะตองมีสวนในการจัดการโรคคือ การ
ดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยเหลานี้โดยการสงเสริมสุขภาพ  ปองกัน  บําบัด  
บรรเทา  แกไขความผิดปกติ  ติดตาม  ฟนฟูสุขภาพ และลดผลกระทบที่เกิดจากโรคโดยใชการดูแล
แบบผสมผสาน  
     การปรับเปลี่ยนแนวทางการาปฏิบัติของวิชาชีพจากอดีตที่เปนเพียงการจายยาคือสงมอบยา
เทานั้นมาเปนการจายยาและบริบาลทางเภสัชกรรมตอผูรับบริการในรานยาและบนหอผูปวยใน
โรงพยาบาลในปจจุบันที่เกิดขึ้น   จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไขขอบังคับฯนี้เพื่อใหสามารถ
กระทํากิจกรรมตางๆเหลานี้ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย    ปจจัยอื่นๆที่สงผลใหมีการรางขอบังคับฯ
ของสภาเภสัชกรรมใหมีความทันสมัยมากขึ้นตามสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน ยังมีอีกหลาย
ประการไดแก  พัฒนาการของระบบประกันสุขภาพ  เพื่อใหคนไทยเขาถึงการรักษาโรคและเพื่อให
คนไทยมีสุขภาพดีถวนหนา  หลักประกันสุขภาพแหงชาติไดเกิดขึ้น การรักษาฟรีในโรงพยาบาลของ
รัฐ และเอกชนบางแหง   เมื่อคิดรวมผูปวยรักษาฟรีในระบบพบวามีถึงประมาณ 40 ลานคน จาก
ประชากรทั้งประเทศ 65 ลานคน  คือประมาณถึง 2 ใน 3 ของประชากรไทย  ทําใหเกิดความแออัด
ของการใชบริการในโรงพยาบาลดังกลาว  มีผลตองานของเภสัชกรโรงพยาบาลและบุคลากรอื่นๆ
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ทางการแพทยและทําใหคุณภาพในการใหบริการลดลง  และเกิดความเสี่ยงในการใหบริการใน
ปจจุบันและอนาคตในเรื่องของการฟองรองเรียกคาเสียหายหากไมระมัดระวัง รานยาจึงเปนอนาคต
ของระบบสุขภาพในการเขารวมกันดูแลผูปวยในระบบประกันสุขภาพนี้เพื่อลดความแออัดใน
โรงพยาบาลลง 
        ประเด็นสุดทายที่มีผลตอความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนไดแก
ผลกระทบจากกฎหมายคุมครองผูบริโภค 2 ฉบับที่ผานกระบวนการตางๆเรียบรอยแลวจนประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาใหมีผลบังคับใน 6 เดือนหรือ 180 วันนับจากวันที่ประกาศโดย 
      1)  พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 ใหไว ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2551 มีผลบังคับใช ณ วันที่ 24 สิงหาคม  พ.ศ.2551 
      2)  พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยพ.ศ.2551 
มีผลบังคับใช ณ เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.2552   
    เนื้อหาในกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเปนไปเพื่อการคุมครองผูบริโภคคือไมวาในเรื่องของผลิตภัณฑ
ตาม 2)  และการใหบริการหรืออื่นๆตาม 1)  เปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อความสะดวกในการฟองรอง
เรียกคาเสียหายหากสินคาหรือบริการนั้นๆมีปญหา เพื่อใหความเปนธรรมตอผูใชผลิตภัณฑและ
บริการในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยศาล  เพราะการฟองนั้นงายมากสําหรับผูเสียหายคือ
สามารถฟองดวยปากเปลา ไมเสียคาธรรมเนียมศาล(คาฤชา)ในการสงคําฟอง  และไมมีภาระในการ
พิสูจน   ผูถูกฟองตองพิสูจนเองวาบริสุทธ์ิอยางไรโดยสามารถไลเบี้ยไปยังเจาของสินคานั้นๆไดหาก
ตนเองไมผิด ความมุงหมายของกฎหมายทั้งสองฉบับมิไดตองการใหเกิดการฟองรองกันมากๆ  แตมี
ความตองการใหมีการเจรจาเพื่อความเปนธรรมตอผูเสียหายมากกวาโดยทางศาลจะจัดใหมี
กระบวนการในการไกลเกลี่ยเจรจากอนทุกครั้ง  และเมื่อเปดการเจรจาแลวจะไมมีปญหาตอเรื่องอายุ
ความวาตองเปนกี่ป จากเดิมที่การฟองทางแพงมีอายุความเพียง 1 ปเทานั้น 
          แนวทางในการพัฒนารานยาเชิงคุณภาพจึงตองคํานึงถึงความเปนวิชาชีพ  ในการสราง
ความแตกตางกับรานยาทั่วไปที่มีอยูและแขงขันกันดวยคุณภาพของการใหบริการ ความปลอดภัย
จากการใชยา  ความเหมาะสมในการใหยาและการใชที่ถูกตอง เพื่อเปนการปกธงของการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในประเทศไทย ตอไปในศตวรรษหนาที่จะถึงนี้ 
 
2. วิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกวิชาชีพรวมทั้งแนวโนม
ของพัฒนาการของวิชาชีพ 
ภัยคุกคามของวิชาชีพ 
        การพิจารณาถึงภัยคุกคามของวิชาชีพนอกอุตสาหกรรมคงไดแก  ในเรื่องของกฎหมาย
หลักประกันสุขภาพ  เกิดระบบสุขภาพที่ประชาชนทุกระดับสามารถเขาถึงไดโดยเฉพาะการรักษาฟรี
ดวยบัตรทองของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) ซึ่งทําใหประชาชนใชบริการจากทาง
โรงพยาบาลหรือศูนยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิมากขึ้น  โดยที่ไมไดนํารานยาเขารวมอยูในระบบการ
รักษานี้  ทั้งนี้เพราะขาดรูปแบบที่ชัดเจนของการใหบริการทางสุขภาพเนื่องจากมีจํานวนรานยาที่ไมมี
เภสัชกรปฏิบัติการจริงอยูมากกวา 70% จากจํานวนรานยาแผนปจจุบันในระบบ 10,000 ราน   
       ภัยคุกคามที่สําคัญที่ไมยิ่งหยอนกวาประการแรกคือเรื่องของวัฒนธรรมเฉพาะของวิชาชีพ
คือ”การแขวนปาย”  โดยเภสัชกรที่กระทําการดังกลาวมีความเห็นวาเปนเรื่องปกติสามารถกระทําได 
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ไมผิดแตประการใด  ซึ่งเทากับเปนการสนับสนุนใหผูที่ไมไดเปนสมาชิกของวิชาชีพสามารถ
ประกอบการไดตอไปอยางเสรี  และสงผลกระทบตอเภสัชกรผูปฏิบัติการจริงในการดูแลผูปวยอยาง
ถูกตองตามหลักการแหงวิชาชีพนอกจากนี้ยังทําใหสังคมเขาใจผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเภสัช
กรทําใหสูญเสียโอกาสในการใหบริการในระบบสุขภาพอยางแทจริง 
    สวนภัยคุกคามที่สําคัญในอุตสาหกรรมไดแกการที่มีคูแขงมากที่ไมไดเปนเภสัชกรวิชาชีพ
การแขงขันโดยใชสงครามราคา  เนื่องจากมองวาเปนธุรกิจที่เขางายออกงาย ลงทุนนอย การใช
นโยบาย cost leadership ก็สามารถแยงลูกคาจากรานยาที่เภสัชกรเปนผูประกอบการไดไมยาก   
เนื่องจากไมมีการจํากัดโควตาการเปดรานยาและสามารถฝาฝนกฏหมายที่มีอยูไดเพราะขาดการ
กํากับโดยผูรักษากฏหมายอยางเขมงวด   ทําใหตัวเภสัชกรเองจําเปนตองลงไปเลนในเกมสลักษณะ
เดียวกัน จึงไมไดใหความสาํคัญกับการใชวิชาชีพมากไปกวาการคาที่หวังเพียงกําไรที่สามารถจับตอง
ไดในการใหบริการ 
โอกาสของวิชาชีพ 
       โอกาสของวิชาชีพไดแกกฎหมายที่เกี่ยวของไดแกกฎกระทรวงวาดวยเงื่อนไขในการตอ
ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน ที่จะเขมงวดในการบังคับใหรานยาที่เปดใหมตองมีเภสัชกรและตองมี
มาตรฐานอื่นๆดานคุณภาพซึ่งใชเปนเงื่อนไขในการตอใบอนุญาตปตอป  สวนรานยาที่มีอยูเดิมตอง
เรงพัฒนาใหมีคุณสมบัติที่กําหนดภายในระยะเวลา 8 ป  โดยจะมีเกณฑการพัฒนาในแตละปกําหนด
ไวชัดเจนจนไดมาตรฐานที่พึงประสงค  นอกจากนี้ก็มีกฎหมายคุมครองผูบริโภคตามที่กลาวแลว
ขั้นตน  และสุดทายไดแกส่ิงที่สภาเภสัชกรรมพยายามผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการ
ผลิตเภสัชกรที่มีสมรรถนะที่สูงขึ้นโดยเนนในเรื่องของการบริบาลเภสัชกรรมหลักสูตร 6 ป  และเรื่อง
ขอบังคับวาดวยเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนซึ่งจะสงเสริมใหผูอยูในวิชาชีพมีแนว
ทางการทํางานที่ชัดเจนกวาเดิมในบทบาทและหนาที่  ในเรื่องของแหลงฝกปฏิบัติงานเภสัชกรรม
ชุมชน   ในเรื่องของโครงการพัฒนารานยาคุณภาพรวมกับเครือขายเพื่อความชัดเจนในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนเชิงคุณภาพใหมีจํานวนมากๆ  เพื่อเปนกําลังสําคัญในการปรับเปล่ียนโดย
ยึดผูปวยเปนศูนยกลางและสามารถทํางานรวมกับสหสาขาทางสุขภาพไดในอนาคต  เพื่อเปนการ
เชื่อมตอกับระบบสุขภาพของชาติ 
จุดแข็งของการพัฒนาวิชาชีพ 
       จุดแข็งที่สําคัญของวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ก็คือการอยูในชุมชน  ใกลชิดประชาชน 
สามารถเปนที่พึ่งทางสุขภาพที่เขาถึงไดงาย  และเปนที่ยอมรับในชุมชนในการดูแลดานสุขภาพ  
คาใชจายต่ํากวาในการใชบริการและสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้เภสัชกรก็ยังมีองคความรูดานยาสูง
เมื่อเทียบกับบุคลากรอื่นๆทางสุขภาพ   และจุดแข็งนี้จะมีมากนอยในแตละคนแตกตางกันไปขึ้นกับ 
KSA (Knowledge, Skills, Attitude) ของแตละเภสัชกรวามีการพัฒนามากหรือนอย เปนบวกหรือลบ 
โดยหลักการของพุทธศาสนาหากสามารถใชคุณธรรมนําวิชาชีพไดก็เปนประโยชนทั้งตอตัวเองและ
คนรอบขางที่แวดลอม บารมีเกิดมี Power คิดดี ทําดีและไดส่ิงดีๆตามมา 
     จุดแข็งของวิชาชีพอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือสภาวิชาชีพและเครือขายอันไดแกภาค
การศึกษา  สมาคมวิชาชีพ  ชมรม  กลุมตางๆ รวมทั้งโครงการพัฒนารานยาและอย. และที่สําคัญคือ
ตัวเภสัชกรชุมชนเอง ที่มีการประสานความรวมมือเพื่อเปาหมายในการพัฒนารวมกันในการทํางาน
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เชิงรุกใหมากขึ้น  ตองไมตอตานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพราะการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีขึ้นก็เพื่อ
การพัฒนาเกือบทั้งสิ้นใหมีขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้น(Competitive advantage) 
จุดออนของการพัฒนาวิชาชีพ 
          จุดออนที่สําคัญของเภสัชกรชุมชนคือในเรื่องการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใหการบริการ
ดวยวิชาชีพอยางแทจริง  การรวมแรงรวมใจในการทํากิจกรรมเพื่อสรางความยอมรับของประชาชนผู
มาใชบริการและที่สําคัญคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานที่เนนเชิงคุณภาพใหมากขึ้น เพราะ
วิชาชีพไดเปลี่ยนไปแลวจากการสงมอบยาเปนการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยเนนที่ผูปวยเปน
ศูนยกลาง  
 
3. วิเคราะหความตองการกําลังคน ภาระงาน คาตอบแทน และเตรียมการวางแผนกําลังคน 
  วิเคราะหสถานการณดานกําลังคน:    
  งานวิจัยของ นภดล  ทองนพเนื้อ และ คณะ เรื่อง” การคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพ ใน
สถานบริการของรัฐ: ความจริงที่คุณตองรู” 
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ภาพที่ 1 
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การเคลื่อนยายและกระจายกําลังคนของเภสัชกรในประเทศไทย : จากอดีตถึงปจจุบัน 
        งานวิจัยของกรแกว จันทภาษา และคณะ (คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 

รอยละของการเคลื่อนยายจากสถานท่ีทํางานแหงแรก (รพ. รัฐ)
ไปยังสถานท่ีทํางานในปจจุบัน (หนวยงานตางๆ) ของเภสัชกรท่ีจบการศึกษาแตละป
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รพ.รัฐ - อย.

รพ.รัฐ - สถานศึกษา

รพ.รัฐ - เภสัชกร
สาขาวิชาชีพอื่นๆ
รพ.รัฐ - ไมปฏิบัติงาน
ในสาขาเภสัชกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 
 

  รูปแบบการเคลื่อนยายจากสถานที่ทํางานแหงแรก (โรงพยาบาลของรัฐ)ไปยังสถานที่ทํางาน
ในปจจุบันของกลุมตัวอยางที่จบการศึกษาในชวงตางๆ มีความแตกตางกัน 
  เหตุผลหลัก 5 อันดับแรกที่ทําใหเภสัชกรเคลื่อนยายงาน   

– หางไกลภูมิลําเนา  
– ความจําเปนของครอบครัว (บุพการี คูสมรส หรือ บุตร)  
– ตองการศึกษาตอ  
– ตองการคาตอบแทนเพิ่ม  
– อื่นๆ เชนไดรับการชักชวนจากหนวยงานอื่น  
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การกระจายของเภสัชกร ตามภูมิศาสตร ณ จุดเวลา
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ภาพที่ 3 

 
การกระจายของเภสัชกรตามหนวยงาน ณ จุดเวลา 

• พบวาโรงพยาบาลรัฐบาลเปนหนวยงานท่ีเภสัชกรไปปฏิบัติงานมากที่สุดในแตละจุดเวลา 
โดยในป พ.ศ.2547, 2548 และ 2549 มีเภสัชกรที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมากกวารอยละ 
60 ในแตละจุดเวลา  

• ขณะที่รานยามีแนวโนมที่เภสัชกรจะไปปฏิบัติงานลดลง เชนเดียวกับบริษัทยา 
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การกระจายเภสัชกร ตามหนวยงาน ณ จุดเวลา
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บริษัทยา โรงงาน องคกรเภสัชกรรม

อย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สถาบันการศึกษา

เภสัชกรสาขาวิชาชีพอื่นๆ ไมไดปฏิบัติงานในสาขาเภสัชกรรม ไมทํางาน
 

ภาพที่ 4 
 

• เมื่อเปรียบเทียบการกระจายเภสัชกรระหวางหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน พบวา มี
เภสัชกรกระจายอยูในภาครัฐมากกวาภาคเอกชนในทุกจุดเวลา โดยสัดสวนการกระจายใน
ภาครัฐสูงกวาในภาคเอกชนอยางชัดเจนในป พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549   

   ขอเสนอแนะจากงานวิจัยนี้ 
• การทําสัญญาใชทุนสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรเฉพาะพื้นที่ 
• การศึกษาเกี่ยวกับความสมดุลของการกระจายกําลังคนเภสัชกร 
• การบังคับใชทุนในรานยา  
 
  สรุปจากขอมูลที่กลาวถึงเรื่องกําลังคน  

  1. พบวากําลังคนที่เปนเภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติการจริงแบบเต็มเวลายังมีไมมากนักซึ่ง
สอดคลองกับขอมูลที่สมาคมฯประเมินไววามีประมาณเพียง 30%ของจํานวนรานยาทั้งหมดคือ
ประมาณ 3,000 กวาคน  ยังมีเภสัชกรแขวนปายอยูถึง 70%  ซึ่งวัฒนธรรมเรื่องการแขวนปายนั้นถือ
เปนสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาวิชาชีพเปนอยางมากและเชื่อวามาจากเภสัชกรภาคโรงพยาบาลที่
อาจมาปฏิบัติการหรือไมเปนสวนใหญ รองลงมาก็มาจากสวนอื่นเชนภาคการตลาด ภาคการศึกษา
และภาคผูคุมกฎหมาย จากประสบการณในการเปนอนุกรรมการสอบสวนและกรรมการสภาเภสัช
กรรม 
  2. ความตองการเภสัชกรชุมชนที่แทจริงในระบบสุขภาพยังไมเกิดอยางแทจริง ตราบใดที่ยัง
ไมมีการเชื่อมตอเขากับระบบสุขภาพอยางแทจริง 
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4. วิสัยทัศน นโยบาย และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาชีพ 
  4.1 วิสัยทัศนและเปาประสงค 

“วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน” เปนสวนหนึ่งของระบบประกันสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานจน
ไดรับการยอมรับจากสังคม โดยสามารถทํางานรวมเปนทีมสุขภาพ และเปนแหลงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน รวมทั้งสมาชิกมีความเขมแข็ง เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและสุข
ภาวะของชุมชน” 

 
  4.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาชีพ     
  ยุทธศาสตร 1    พัฒนาเปน True professional มีคุณภาพ มาตรฐานไดรับการยอมรับจาก 

สังคม 
           กลยุทธที่ใช:    กระตุนใหมีการรณรงคในลักษณะของกิจกรรม เชน การคัดกรองโรค  
                             การแตงกาย   การสื่อสาร  การจัดการ 
 
  ยุทธศาสตร 2    พัฒนาใหเปนสวนหนึ่งของระบบประกันสุขภาพ 
           กลยุทธที่ใช:    การทํากิจกรรมเพื่อสังคม การสรางภาพลักษณของเภสัชกรชุมชนตอ 

สังคม 
 
  ยุทธศาสตร 3    พัฒนาใหเปนแหลงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน 
            กลยุทธที่ใช:    กระตุนใหสถาบันการศึกษาเห็นความสําคัญของการพัฒนาแหลงฝก 
                               การสราง Role model ใหกับ นศภ.ลดคานิยมการแขวนปาย 
 
  ยุทธศาสตร 4    สรางความเขมแข็ง เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและสุขภาวะของชุมชน 
            กลยุทธที่ใช:    สราง competency “Seven Star Pharmacist ” และ “Researcher” เชน   
                               สนับสนุนเรื่องการศึกษาตอเนื่องใหเปน Life long learning   
    การประกวดงานวิจัยเภสัชกรชุมชนดีเดน 
 
หมายเหตุ :  Seven stars 

FIP (International Pharmaceutical Federation) ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของเภสัชกร
ที่พึงมีในการดูแลผูปวย คือ “Seven Star Pharmacist”ซึ่งเปรียบเสมือน ดวงดาวทั้ง 7 ดวง ไดแก 
  (1) Caregiver เภสัชกรตองมองการใหบริการในแบบบูรณาการทั้งระบบสุขภาพและ
ดําเนินการอยางตอเนื่องรวมกับสหสาขาวิชาชีพ และการใหบริการเหลานั้นตองมีคุณภาพสูงสุด 
         (2) Decision-maker เภสัชกรควรมีหลักในการบริหารทรัพยากรตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม ประหยัดและคุมคา นอกจากนี้เภสัชกรยังมีบทบาทในการกําหนดนโยบายดานยา ซึ่งตอง
อาศัยความสามารถในการประเมิน (evaluate) และการสังเคราะห (synthesize) ขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณใหมากที่สุด 
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(3) Communicator เภสัชกรเปนตําแหนงในอุดมคติที่จะเปนผูเชื่อมประสานระหวางแพทย
ผูส่ังยาและผูปวย รวมถึงการสื่อสารขอมูลตางๆทางดานสุขภาพและยาไปยังประชาชน โดยเภสัชกร
ควรมีความรูความมั่นใจในขณะสื่อสารกับสหสาขาวิชาชีพและประชาชน ไมวาจะเปนการสื่อสาร
แบบวจนภาษา (verbal) อวจนภาษา (non-verbal) รวมถึงทักษะในการฟงและการเขียน 

       (4) Manager เภสัชกรตองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรตางๆไมวาจะเปนคน เครื่องมือ 
เงินรวมถึงขอมูลดานยาไดอยางมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันยังตองสามารถปฏิบัติตัวไดอยาง
เหมาะสมเมื่ออยูในฐานะผูถูกบริหาร 
  (5) Life-long-learner เภสัชกรควรเรียนรูวิธีการที่จะทําใหตนเองมีความรู และทักษะที่
ทันสมัยอยูเสมอ เพราะเปนไปไมไดที่การเรียนรูในหองเรียนจะใหความรูและประสบการณทุกอยางที่
จําเปนตองใชในการประกอบวิชาชีพ 

(6) Teacher เภสัชกรมีหนาที่ความรับผิดชอบใน การใหความรูและการฝกสอนเภสัชกรรุน
ใหมๆและประชาชน ซึ่งไมใชเปนเพียงแคการถายทอดความรูใหแกผูอื่นเทานั้น แตยังเปนโอกาสที่
เภสัชกรจะไดเรียนรูส่ิงใหมและชวยปรับปรุงทักษะตางๆของตนเองใหดีขึ้นดวย 

(7) Leader ในบางสถานการณเภสัชกรอาจตองทําหนาที่ผูนําของทีมสหสาขาวิชาชีพหรือ
ของผูปวยหรือชุมชน ซึ่งความเปนผูนํานั้นตองมีความเมตตากรุณา ความเห็นอกเห็นใจ ความเขาใจ
ความรูสึกของผูอื่นพอๆกับการมีวิสัยทัศน ความสามารถในการตัดสินใจ การติดตอสื่อสารและการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากบทบาททั้ง 7 ขอขางตนแลว ในป 2006 WHO ยังไดเพิ่มเติมบทบาทอีก 1 ขอคือ
Researcher เภสัชกรตองสามารถใชความรูบนหลักฐานทางวิชาการ (evidence base) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อที่จะใหคําแนะนําการใชยาอยางสมเหตุผลใหกับทีมสุขภาพ และเภสัชกรควรมี
ความสามารถในการเขาถึงขอมูลทางดานยาหรือสุขภาพที่เปนกลาง เพื่อใหขอมูลแกชุมชนและสห
สาขาวิชาชีพอื่นๆ (7) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ในปจจุบันบทบาทของเภสัชกรไดเพิ่มมากขึ้น
กวาเดิม  จึงทําใหเภสัชกรตองมีทักษะและความรูที่ทันสมัยอยูเสมอ ซึ่งทําใหผูปวยนั้นไดรับการ
บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และไดรับประโยชนจากการใชยาอยางเต็มที่  อีกทั้งยังเปนการลด
สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาจากการใชยาไดอีกดวย   

“Healthcare professionals are expected to meet patients’ requirements for 
better and more accessible services, optimizing the benefit they gain from their 
medicines, and reducing drug-related problems, while making the best use of 
pharmacists’ skills and knowledge within a multidisciplinary team.” (8) 

ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องขึ้นเพราะ CPD (Continuing Professional  
Development) ถือเปนกลยุทธในการเรียนรูอยางตอเนื่อง  CPD ไมไดมาแทนที่ CE แต CE  นั้น 
เปนหลักประกันคุณภาพที่สําคัญสวนหนึ่งของ CPD โดยในขั้นตอนของกระบวนการ  CE นั้นไมเพียง
พอที่จะพัฒนาการเรียนรูของวิชาชีพเภสัชกรรมได  สวนใหญในทางปฏิบัติที่ผานมาไมคอยจะประสบ
ความสําเร็จเทาใดนัก  ดังนั้น สถาบันที่เกี่ยวของทางดานยา และสถาบันที่ใหการศึกษาและอบรม
เกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจึงกําหนด CPD ขึ้นมาเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของระบบ 
CE ของเภสัชกร 
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“CPD is an approach to lifelong learning being discussed as a potential model 
for pharmacists in the United States. CPD does not replace CE, but quality-assured 
CE is an essential component of CPD. Evidence is mounting, however, that traditional 
methods of CE do not adequately meet the lifelong learning and professional 
development needs of health care professionals (HCPs) and are not always successful 
in affecting practice behavior and improving patient outcomes. The Institute of 
Medicine has concluded that the education and training of HCPs is in need of major 
overhaul. CPD, which is based on sound principles and adopts educational strategies 
that have been shown to be effective, potentially offers a quality improvement to the 
current systems for pharmacist CE. ” (9) 

 
โดยหลักการสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง มี 5 ขอสําคัญ ดังนี้ 

1. การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง เปนการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่องในการจัดการการ
เรียนรูของตนเอง 

2. การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมถึงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพของเภสัชกร  เปนการ
พัฒนาความรูอยางตอเนื่อง นั่นคือ การพัฒนาความรูอยางตอเนื่องต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

3. การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง เปนการรวบรวมกิจกรรม  การฝกปฏิบัติ และแบบทดสอบ
ทั้งหมดทั้งในและนอกชีวิตการทํางานจริง 

4. การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง ตองเกิดจากความตองการของทั้งสองฝาย คือ ตัวเภสัชกร
และองคกรที่เกี่ยวของ 

5. ผูฝกปฏิบัตินั้นตองการที่จะใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และองคกรก็ตองมีสวนชวย
ที่จะใหผูฝกปฏิบัติบรรลุเปาหมายนั้น 

             WHO และ FIP ไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาตอเนื่องของเภสัชกรเชนเดียวกับสภา
เภสัชกรรมของประเทศไทยซึ่งเห็นคุณคาของการศึกษาตอเนื่องในสาขาวิชาชีพเภสัชกรรมเชนกัน 
ดังนั้นสภาเภสัชกรรมจึงสรางระบบหรือกลไกที่จะสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมพัฒนา
ตนเองในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อนําไปปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน
ตอผูบริโภคหรือผูรับบริการตอไป    เพื่อยกระดับและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม   
 
  4.3 ขอสรุปจากเวที เภสัชชุมชนในหัวขอ”บทบาทเภสัชกรรมชุมชนในอนาคต” วันที่ 
4/10/51 
ประเมินสถานการณปจจุบัน  เปาหมายและภาพของเภสัชกรในอนาคต   
  1. การใหบริการของรานยา  มีการวางวิสัยทัศนการดูแลใหบริการผูปวยในมุมมองของ
ผูเชี่ยวชาญดานยา  บทบาทของเภสัชกร คือ การดูแลโรคเฉียบพลัน โรคเรื้อรัง และผูปวยที่อยูบาน  
รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวของกับการใชองคความรูหลักของเภสัชกร คือ เรื่องยา   
  2. ภาพการเชื่อมโยงระหวางเภสัชกรชุมชนดวยกันเอง  เภสัชกรชุมชนกับภาค
การศึกษา  เชน  นิสิตนักศึกษาฝกงาน  และการเชื่อมโยงกับสถานพยาบาลระดับอื่นที่มีการสงตอ  
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เภสัชกรควรมีการจัดการความรู นําประสบการณการทํางานมาแบงปนกัน  รวมทั้งการอบรมเพื่อ
พัฒนาเภสัชกรชุมชนดวยกันเอง นําไปสูระดับศักยภาพการดูแลผูปวยของเภสัชกรแตละคนที่เพิ่ม
สูงขึ้น 
  3. บทบาทของภาคการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร  ในปจจุบันความรูที่สอนใน
มหาวิทยาลัยยังไมสามารถนํามาใชในทางปฏิบัติจริงได ทั้งนี้  การกําหนดหลักสูตรการศึกษาเภสัช
ศาสตรจะมีความรูที่เปนแกนหลัก 2 ดาน  คือ  โรงพยาบาลและเทคโนโลยี  ภาพของรานยาที่ภาค
การศึกษามองเห็น คือ การดูแลผูปวยขั้นพื้นฐาน  การทํางานเชิงรุกของรานยายังไมชัดเจนนัก
เนื่องจากมีรานยาเพียงกลุมนอยที่กาวถึงระดับนี้ 
  4. ภาพและบทบาทของเภสัชกรจะชัดเจนหรือไมอยูที่ประชาชนเปนผูตัดสิน เภสัชกร
ไดพัฒนาตัวเองไปถึงระดับใด  การใชองคความรูในการประกอบวิชาชีพ  การมีความสามารถ
เพียงพอตอการทําใหประชาชนเกิดความศรัทธา   และไดรับประโยชนมากกวาเงินที่จายเพื่อซื้อยาแต
ละครั้ง  จนในที่สุดราคาไมใชปญหาอีกตอไป  ในประเด็นนี้ คือทําอยางไรเพื่อใหประชาชนตระหนัก
วาตองรับบริการดานยาจากเภสัชกรเทานั้น   

  4.4 เสนอยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรชุมชน 
- ปลูกฝงใหเภสัชกรไมแขวนปาย  และรานยาตองมีเภสัชกรอยูประจํา   
- สรางความภาคภูมิใจในวิชาชีพต้ังแตเริ่มรับเขาสูระบบการศึกษา  โดยการใชคํา

นําหนาชื่อ และการใชคํากลาวแทนตัววาเภสัชกร 
- ผลักดันทางกระทรวงศึกษาธิการใหจัดใหมีคําวา “เภสัชกร”  ในหนังสือเรียน

หลักสูตรภาคบังคับ   เพื่อเด็กไทยจะไดรูจักและคุนเคยกับคําวา “เภสัชกร”  รวมทั้งเขาใจถึงบทบาท
และความสําคัญของวิชาชีพนี้   

- แลกเปลี่ยนความรูจากการเปนแหลงฝกงาน  เนื่องจากเภสัชกรรานยาจะมีทักษะ
และประสบการณ  แตอาจยังกาวไมทันวิทยาการใหม การที่มีนิสิตนักศึกษาซึ่งมีความรูจาก
มหาวิทยาลัยมาฝกงานทําใหเภสัชกรรานยาสามารถพัฒนาศักยภาพไปพรอมกับพัฒนาทักษะของ
นิสิตนักศึกษา   นอกจากนี้อาจรับเภสัชกรลวงเวลา (part-time) เพื่อใหเภสัชกรเจาของรานมีเวลา
สําหรับทํางานเชิงรุก  โดยเสนอวาควรจัดรานใหอยูในรูปแบบเดียวกัน  เพื่องายตอการหมุนเวียน
เภสัชกร part-time เขาไปทํางานแทนเภสัชกรเจาของรานหลายๆ แหง 

- รวมกันวางแนวทางและวิธีการ  กําหนดเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าในการดูแลผูปวย
แตละโรค  ส่ิงที่เภสัชกรทุกคนตองทําได  ความรูและสิ่งที่ผูปวยควรไดรับจากเภสัชกร ฯลฯ 

- ควรเปดเวทีสําหรับนําความรู ทักษะ และประสบการณจากการทํางานรานยาแต
ละแหงมาเผยแพรกับผูรวมวิชาชีพซึ่งจะทําใหความรูเกี่ยวกับเภสัชกรรมชุมชนกาวหนาไดเร็วขึ้น  

- สรางรานยาใหมีมาตรฐานเดียวกัน (normalization) โดยนําสิ่งที่ปฏิบัติและ
ความรูมาทบทวนรวมกันพรอมกับวางมาตรฐาน  ทั้งนี้อาจมีการอบรมแบบ workshop ใหความรูเริ่ม
จากพื้นฐานแลวกาวสูการประยุกต  เพื่อพัฒนาเปนแหลงฝกที่ไดมาตรฐานทัดเทียมกันสําหรับรองรับ
นิสิตนักศึกษาฝกงานในหลักสูตรเภสัชศาสตร 6 ป  การนําความรูมารวมเสวนากันจะทําให เภสัชกร
ใหมที่สนใจเขามาทํางานดานเภสัชกรรมชุมชนเรียนรูไดงาย  นอกจากนี้ควรมีการติดตอเชื่อมโยง
ระหวางรานยา  เพื่อประโยชนในการดูแลผูปวย  เภสัชกรใหมสามารถโทรศัพทสอบถามไปยังรานยา
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ที่มีความเชี่ยวชาญในแตละโรค  ทําใหเภสัชกรใหมมีที่พึ่ง สามารถพัฒนาความรูไดมากขึ้น และดูแล
ผูปวยไดดียิ่งขึ้น         

- สรางการเชื่อมตอรานยากับโรงพยาบาล  ตัวอยาง กรณีของโรงพยาบาลตํารวจ  
จากที่ไดสอบถามสามารถรับเภสัชกรรานยาเขาทํางานบางสวนได แตมีเงื่อนไขวาควรไดรับการฝกมา
ระดับหนึ่ง  ประโยชนที่ไดรับจากการทํางานที่โรงพยาบาล  คือ ประสบการณและความเขาใจเรื่อง
ระบบการทํางานของโรงพยาบาลทําใหการสงตอผูปวยทําไดสะดวกขึ้น 
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1. ประเมินสถานภาพของวิชาชีพในศตวรรษที่ผานมา  
  1.1 โครงสรางการผลิตของเภสัชอุตสาหกรรม 

โครงสรางการผลิตของเภสัชอุตสาหกรรม แบงเปน 3 ขั้นคือ อุตสาหกรรมตนนํ้า (Upstream 
Industry) ไดแก การคนควาและวิจัยผลิตภัณฑใหม อุตสาหกรรมกลางนํ้า (Midstream Industry) 
ไดแก การผลิตวัตถุดิบที่มีผูคนพบอยูแลว โดยอาจผลิตจากสารขั้นตนหรือสารขั้นกลาง และคิดคน
พัฒนาเฉพาะเทคนิควิธีการผลิต อุตสาหกรรมปลายนํ้า (Downstream Industry) ไดแก การผลิต
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป เชน ยาสําเร็จรูป (Generic Drug) โดยพัฒนาสูตรตํารับยา (Formulation) นําเขา
วัตถุดิบตัวยาสําคัญจากตางประเทศแลวมาผสมและบรรจุเปนยาสําเร็จรูปในรูปแบบตางๆ  

โครงสรางการผลิตของเภสัชอุตสาหกรรมของประเทศไทย สวนใหญเปนอุตสาหกรรมกลาง
นํ้าคือเปนอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมปลายนํ้าคือเปนอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป  ในกรณีของอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ ปจจุบันมีทั้งโรงงานผลิตยาของรัฐ 
และบริษัทยาของเอกชน  โรงงานผลิตยาของรัฐ ไดแก องคการเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร 
เปนตน  สวนบริษัทยาของเอกชน แบงไดจากลักษณะการลงทุนของผูประกอบการวาเปนการลงทุน
ของคนไทย หรือชาวตางชาติ รวมถึงสถานเสาวภา สภากาชาดไทยซึ่งจัดเปนองคกรเอกชนที่ไม
แสวงหากําไร และอาจแบงไดตามลักษณะการไดมาซึ่งสินคาวาเปนการผลิต หรือการนําเขายาจาก
ตางประเทศ  ตลอดจนลักษณะกิจกรรมธุรกิจและการตลาด ไดแก บริษัทผูผลิตและบริษัทรับจางผลิต 
บริษัทรับจางจัดจําหนายหรือรับจางทําการตลาด และบริษัทการตลาดและการขาย 

การที่จะผลิตหรือพัฒนายาแตละตํารับนั้นประกอบดวยกิจกรรมตางๆ หลายขั้นตอนตามหวง
โซคุณคา (Value Chain) ของอุตสาหกรรมยา ตามรูปที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 
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    1.2 สถานการณการผลิตยาสามัญในประเทศที่ผานมา 
ในป พ.ศ.2501 รัฐบาลประกาศพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน เพื่อชักชวนและจูงใจให

ชาวตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทยโดยใหสิทธิพิเศษ ทําใหมีบริษัทตางชาติในประเทศไทยที่
ส่ังซื้อยาจากตางประเทศเขามาขายทําการขอรับการสงเสริมการลงทุนต้ังโรงงานผลิตยาในประเทศ
ไทย นับเปนการเริ่มตนอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน และสงผลใหเกิดโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน
ในประเทศตามมาอยางรวดเร็วทั้งของนักลงทุนจากตางชาติและชาวไทย  ตอมาเมื่อมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติยาฉบับ พ.ศ.2510  ทําใหมีการแบงประเภทยาและแยกการผลิตยาแผนโบราณและ
แผนปจจุบันออกจากกันและกําหนดใหผูผลิตยาประเภทตางๆ ตองขออนุญาตกอน   แตใหอภิสิทธ์ิ
หนวยงานของรัฐ เชน องคการเภสัชกรรม และสภากาชาดไทย สามารถผลิตยาไดโดยไมตองขอ
อนุญาต  ตอมาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดเริ่มทําโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต
โดยยึดหลัก Good Manufacturing Practice (GMP) ในปพ.ศ.2527  และประกาศใชมาตรฐาน GMP 
พ.ศ.2530  กําหนดใหโรงงานผลิตยาปรับปรุงมาตรฐานการผลิตใหสอดคลองกับมาตรฐาน GMP 
กระทรวงสาธารณสุขก็มีการออกคําสั่งใหหนวยงานในสังกัดสั่งซื้อยาที่ได GMP เทานั้นในการรักษา
ผูปวย  จํานวนโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันเพิ่มขึ้นจาก 18 แหงใน พ.ศ.2504  จนมีจํานวนสูงที่สุดคือ 
193 แหงใน พ.ศ.2530  จํานวนโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันเริ่มลดลงเปน 191 แหงใน พ.ศ.2532 
ในชวงนั้นอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศมีการปรับปรุงพัฒนาจนเปนที่ยอมรับทั้งภายในและ
ตางประเทศ  ประกอบกับเทคโนโลยีในการผลิตยาแผนปจจุบันมีการพัฒนามาตรฐานสูงขึ้นเพื่อใหได
ยาที่มีประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาผูปวย  ทําใหวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน
เปนไปอยางรวดเร็วและทันสมัยทั้งดานสถานที่ผลิตและสิ่งแวดลอม  เครื่องจักร  อุปกรณการผลิต  
เครื่องมืออุปกรณในการควบคุมคุณภาพ  การบรรจุและหีบหอ  การขนสงและบุคลากร  กลาวไดวา
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันในประเทศไทยไมนอยหนาประเทศที่เจริญแลว  มีการผลิตยาแผน
ปจจุบันทดแทนการนําเขายาจากตางประเทศไดเปนจํานวนมาก  และมีการสงออกโดยเปนผูนําดาน
การผลิตยาแผนปจจุบันของกลุมประเทศอาเซียน 

พ.ศ.2535 ประเทศไทยออกพระราชบัญญัติสิทธิบัตรซึ่งมีเนื้อหาใหมีการคุมครองสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑเพิ่มจาก พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่ใหการคุมครองเฉพาะสิทธิบัตรกระบวนการผลิต 
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศทําใหไมสามารถผลิตยาที่ยังอยูในความคุมครอง
สิทธิบัตรออกจําหนายได   

ปจจุบันมีโรงงานผลิตยาจํานวน 166 แหง  การที่มีจํานวนโรงงานลดลงสวนหนึ่งเกิดจากการ
ถอนตัวของบริษัทขามชาติโดยยายฐานการผลิตไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนอื่นซึ่งมี
สภาพแวดลอมในการทําธุรกิจเอื้อมากกวาประเทศไทย แตก็ทําใหเกิดโอกาสเนื่องจากมีการ
เคลื่อนยายบุคลากรที่มีศักยภาพจากบริษัทดังกลาวมาสูโรงงานที่เปนของผูประกอบการไทย  ปจจุบัน
ผูประกอบการเกี่ยวกับยาจะถูกมาตรการภาครัฐหรือกฎหมายตางๆ ควบคุมไวอยางมาก  ทําให
อุตสาหกรรมยาตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพเพื่อใหมีการปฎิบัติตามแนวทางที่ดี 
(Best Practice) ในแตละขั้นตอนของหวงโซคุณคา (Value Chain) เพื่อใหธุรกิจสามารถอยูรอดได
อยางยั่งยืน (รูปที่ 2) ซึ่งจะเริ่มต้ังแต Good Research Practice, Good Clinical Practice สําหรับการ
วิจัยพัฒนายา Good Laboratory Practice, Good Manufacturing Practice สําหรับการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพ Good Distribution Practice, Good Storage Practice สําหรับการขนสงและเก็บ
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รักษายา Good Pharmacy Practice, Good Dispensing Practice สําหรับการจัดการรานยาและการ
สงมอบยาใหกับผูปวย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเปนการประกันความปลอดภัยและความคาดหวังของผูปวยที่
จะไดรับยาที่ตองการเพื่อรักษา บรรเทาอาการหรือปองกันอาการเจ็บปวยของตน ซึ่งอาจกลาวไดวา
เปนความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) ประการหนึ่งของ
ผูประกอบการ และจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคานิยมและทัศนคติของผูใชยาใหหันมายอมรับยาที่
ผลิตในประเทศมากขึ้น 

 
ภาพที่ 2 

 
  1.3 เปาหมายของอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ 

รัฐบาลไดกําหนดนโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ.2536 ขึ้นเพื่อใหมีการใชประโยชนเกี่ยวกับ
ยาอยางมีประสิทธิภาพและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและ
สถานการณปจจุบัน ตลอดจนกอใหเกิดความมั่นคงของประเทศ และไดกลาวถึงอุตสาหกรรมยา
สรุปวารัฐตองการใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศใหสามารถพึ่งตนเองไดเพื่อ
ทดแทนการนําเขา โดยเนนการวิจัยและพัฒนา และสงเสริมการผลิตเพื่อการสงออก ตลอดจนสงเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบ โดยใชทรัพยากรภายในประเทศ 

  1.4 โครงสรางอุตสาหกรรมยา 
ยาและผลิตภัณฑยาที่มีการผลิตตลอดจนที่มีการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยสามารถแยก

ออกเปน 4 กลุม ไดแก  ยาสําเร็จรูปและยาจากสมุนไพร เภสัชเคมีภัณฑที่เปนสารสําคัญออกฤทธิ์ 
ยาชีววัตถุ และยาที่มีรูปแบบใหมหรือที่มีระบบการนําสงยาใหม 
      1) ยาสําเร็จรูปและยาจากสมุนไพร 

ประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันจํานวน 166 โรงงาน ได GMP 158 ราย อยู
ระหวางปรับปรุง 8 ราย ผูนําเขายาแผนปจจุบัน จํานวน 631 ราย (ขอมูลจากกองควบคุมยา ณ 26 
กันยายน 2551) ตลาดยาแผนปจจุบันของประเทศไทยมีมูลคาประมาณ 76,000 ลานบาทในป 2549 
มีอัตราการเติบโตปละ 10 - 15 %  โดยยาที่ผลิตในประเทศมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 40.7 
และยาที่นําเขามีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 59.3 ของมูลคาตลาด และมีทะเบียนตํารับยาที่ผลิต
ในประเทศ ณ พ.ค. 2551 จํานวน 18,920 ทะเบียน เปนทะเบียนตํารับยานําเขาจํานวน 4,830 
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ทะเบียน โดยมีแนวโนมเห็นไดวาอัตราการเติบโตของยานําเขามีมากกวายาที่ผลิตในประเทศ ทั้งใน
เชิงมูลคาและจํานวนทะเบียนตํารับยา หรือกลาวไดวาประเทศไทยมีการนําเขายามากขึ้นนั่นเอง ใน
ดานการสงออกประเทศไทยมีการสงออกผลิตภัณฑยาสําเร็จรูปปละประมาณ 3,500 ลานบาท (พ.ศ. 
2549) มีอัตราเติบโตปละประมาณ 5- 10 % โดยตลาดหลักคือตลาดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีสัดสวน
ประมาณรอยละ 90 

ในสวนของผูผลิตยาแผนโบราณหรือยาจากสมุนไพร   จากตัวเลขของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  แสดงใหเห็นวาในป 2547 มีโรงงานอุตสาหกรรมสมุนไพรเพียง 7 
โรงงานจากจํานวน 877 โรงงานเทานั้นที่ได GMP  ปจจุบันพบวามีทั้งสิ้นเพียง 14 โรงงาน จาก
จํานวน 1,003 โรงงาน  ในประเทศไทยมีการพัฒนาผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรหลายชนิด บางชนิด
สามารถผลิตเปนผลิตภัณฑยาได เชน ยาเม็ดฟาทะลายโจร สารสกัดเถาวัลยเปรียงแคปซูล หญา
ปกกิ่ง แคปซูลสารสกัดจากใบหมอน แมงลักคา ขมิ้นชัน เห็ดหลินจือ เปลือกมังคุด ขงิ พลูคาว เหงอืก
ปลาหมอ นอกจากนี้มีผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรหลายชนิดที่ไดรับการยอมรับ จนสามารถจัดใหอยูใน
บัญชียาหลักแหงชาติ 2549 (บัญชียาพัฒนาจากสมุนไพร) ไดแก ขมิ้นชันแคปซูล ยาแคปซูลขิง ยาผง
ขิง ยาผงชุมเห็ดเทศ ครีมบัวบก โลชั่นบัวบก สารละลายสําหรับสําหรับปายปากพญายอ เจลพริก 
และครีมไพล 
       2) เภสัชเคมภีัณฑที่เปนตัวยาสําคัญ (Active Pharmaceutical Ingredients - API)  

พบวาในประเทศไทยมีผูประกอบการที่ผลิต API จํานวน 7 แหง  API ที่มีการผลิตใน
ประเทศไดแก Aspirin, Erythromycin estolate, Erythromycin ethylsuccinate, Erythromycin 
stearate, Gentamycin sulfate, Kanamycin sulfate, Pyrazinamide, Rifampicin, Aluminium 
hydroxide, Magnesium hydroxide และ Ranitidine hydrochloride ในจํานวนนี้มี API หลายชนิดที่มี
การสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาการผลิต API ในประเทศโดย
องคการเภสัชกรรมดวย ตัวอยางเชน Deferiprone (L1), Dihydroartemisinin (DHA), Oseltamivir 
phosphate เปนตน 

  3) ยาชีววัตถุ 
ยาชีววัตถุ เปนกลุมยาที่มีแนวโนมการเติบโตสูงขึ้นมาก  กลาวคือมีมูลคาตลาดเพิ่มขึ้นจาก 

1,690 ลานบาท ในป 2543 เปน 9,542 ลานบาทในป 2550 หรือมีอัตราการเติบโตปละประมาณ 20-
40% โดยมีจํานวนทะเบียนตํารับทั้งสิ้น 118 ตํารับ ซึ่งยาในกลุมนี้สวนใหญก็เปนการนําเขาจาก
ตางประเทศ ผูผลิตชีววัตถุในประเทศ ไดแก บริษัทรวมลงทุนขององคการเภสัชกรรมและสถานเสาว
ภา  ยาชีววัตถุที่มีการวิจัยและพัฒนาในประเทศ ไดแก human growth hormone (hGH), 
Erythropoietin (EPO), Insulin และ Albumin สวนมากเปนการวิจัยโดยหนวยงานภาครัฐ เชน 
BIOTEC, GPO หรือมหาวิทยาลัย 
  4) ยารูปแบบใหม หรือมีระบบการนําสงยาใหม (New Dosage form/New Delivery 
System)  

องคการเภสัชกรรม สถาบันการศึกษา และบริษัทผูผลิตยาเอกชนหลายแหงมีการพัฒนายา 
New Dosage form/New Delivery System ซึ่งขอมูลชนิดของยาที่มีการนํามาพัฒนาหากยังไมไดรับ
การอนุมัติทะเบียนตํารับยาแลว มักไมเปนที่เปดเผยเนื่องจากผลทางการคา ทั้งนี้ สวนใหญจะเปน
การพัฒนายาสําเร็จรูปใหมีคุณสมบัติตามที่ตองการ ตัวอยางเชน  การเพิ่มอัตราการละลาย, การเพิ่ม
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ความคงสภาพของตัวยา เปนตน  อยางไรก็ตาม ในการพัฒนายาในรูปแบบพิเศษตางๆ เชน ยาใน
รูปแบบที่ควบคุมอัตราการปลดปลอยยา (Controlled Release), ระบบนําสงยาแบบใหมๆ (Novel 
Drug Delivery Systems), และระบบนําสงยาตรงเปา (Drug Targeting Systems) ซึ่งจําเปนตองใช
เทคโนโลยีระดับสูงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจนสามารถนํามาใชกับผูปวยได ปจจุบันผูผลิตยา
ภายในประเทศพยายามปรับใชเทคโนโลยีตางๆ ในการผลิตยาออกฤทธิ์นานเปนสวนใหญ ในขณะที่
องคการเภสัชกรรมจะพยายามมุงเนนปรับปรุงและพัฒนายาที่เปนยานโยบาย อาทิเชน ยาสําหรับ
ผูปวยติดเชื้อ HIV หรือ เอดส (AIDS)  

อุตสาหกรรมการผลิตยาสําเร็จรูปที่เปนยาชื่อสามัญและยาจากสมุนไพรแมจะจัดเปน
อุตสาหกรรมขั้นปลายน้ํา แตก็เปนอุตสาหกรรมพื้นฐานของอุตสาหกรรมผลิตยาภายในประเทศ 
นอกจากจะเปนแหลงที่สะสมความรูและเทคนิคในการพัฒนาสูตรตํารับ (Formulations) และการ
พัฒนายาเตรียม (Preparations) ในรูปแบบ (Dosage forms) ตางๆ แลว ยังเปนแหลงฝกฝน
ประสบการณและสรางทักษะใหกับเภสัชกรและบุคลากรตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงนับวาการพัฒนายานี้
เปนสิ่งสําคัญที่สุดในการที่จะทําใหอุตสาหกรรมยาอยูรอด และเมื่ออุตสาหกรรมมีความพรอมถึงระดับ
หนึ่งจะทําใหมีการพัฒนาเพื่อผลิตยาชื่อสามัญใหม ตลอดจนมีการลงทุนเพื่อผลิตวัตถุดิบตางๆ  

คุณภาพของยาที่ผลิตในประเทศมักถูกต้ังขอสงสัยจากผูใชยาภายในประเทศอยูเสมอ  
ในขณะที่สวนใหญกลับไมคอยใหความสนใจตอคุณภาพมาตรฐานของยานําเขามากนัก  แตจาก
ขอมูลการเรียกเก็บยาคืนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งแตมกราคม 2551 เปนที่นา
สังเกตวาการเรียกเก็บยาคืนสวนใหญเปนการเรียกเก็บยานําเขาซึ่งลวนแตเปนปญหาจากการผิด
มาตรฐานทั้งสิ้นและสวนใหญเปนยาที่ผลิตจากประเทศอินเดียและจีน 

 
  1.5 ผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ 

นอกจากผลิตภัณฑยาซึ่งเปนผลิตภัณฑที่สาขาวิชาชีพเภสัชอุตสาหกรรมตองรับผิดชอบ
โดยตรงแลว  เภสัชกรอุตสาหกรรมยังสามารถทํางานในสายการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ
อื่นๆ โดยใชศาสตรและองคความรูดานเภสัชกรรมของตนได เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (อาหาร
เสริม) และ เครื่องสําอาง เปนตน  ซึ่งลวนแตเปนผลิตภัณฑที่ตองมีการควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยตอผูบริโภคเชนเดียวกันกับผลิตภัณฑยา ทั้งยังเปนผลิตภัณฑที่มีแนวโนมการเติบโตของ
ตลาดสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการที่ผูบริโภคในปจจุบันใหความสําคัญตอการดูแลสุขภาพมากขึ้น และยินดี
ลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสุขภาพที่ดี  ตลอดจนมีการศึกษาหาขอมูลและความรูจากแหลงตางๆ ไดงายขึ้น 

ตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยนับวาเปนตลาดที่นาสนใจเนื่องจากกระแสการ
รักษาสุขภาพเชิงปองกัน รวมทั้งการดําเนินชีวิต ความกดดันจากสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอม
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด คาดวาตลาดผลิตภัณฑอาหารเสริม
สุขภาพโดยรวมป 2551 จะมีมูลคาประมาณ 18,000 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 7.0 ตลาด
ผลิตภัณฑอาหารเสริมทั่วไปและกลุมวิตามินนั้นมีแนวโนมการเติบโตอยูในเกณฑสูง และมีการแขงขัน
รุนแรง มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค 
โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑที่มุงเจาะกลุมลูกคาเปาหมายตามอายุ และลักษณะการใชชีวิตของ
ลูกคาแตละกลุม 
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ตลาดเครื่องสําอางในป 2548 มีมูลคาการตลาดรวมกันเกินกวา 20,000 ลานบาท คาดวามี
ระดับการเติบโตประมาณรอยละ 8-10 ตอป  ผลิตภัณฑที่มีแนวโนมที่คอนขางดีคือ เครื่องสําอาง
ประเภทครีมกันแดด ครีมตอตานริ้วรอย รวมถึงผลิตภัณฑที่ทําใหผิวขาว ในป 2550 มีการไหลเขามา
ของสินคานําเขาจากตางประเทศ ทําใหผูผลิตในประเทศตองเผชิญการแขงขันที่สูงขึ้น  แนวทางใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสําอางของประเทศไทยจําเปนตองพัฒนาทั้งดานการผลิต ดานการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี และดานการตลาดไปพรอมๆกัน  สําหรับในตลาดอาเซียนนั้น ไทยเปนอันดับ 
2 รองจากสิงคโปร และเปนผูสงออกเครื่องสําอางที่ใหญเปนอันดับ 4 ของเอเซีย มูลคาการสงออก
ประมาณ 26,000 ลานบาทในป 2548 คาดวาในป 2549 นาจะสงออกได 30,000 ลานบาท และไทย
นาจะสามารถรักษาความไดเปรียบดุลการคาของผลิตภัณฑเครื่องสําอางไวได 

จากการที่อุตสาหกรรมยามีปญหาการแขงขันสูง  มีการบิดเบือนกลไกตลาดจากระเบียบ
จัดซื้อที่ไมเสรีและไมเปนธรรมทําใหเกิดการผูกขาด  ผูประกอบการไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑ
ตามราคาที่สะทอนจากตนทุนที่แทจริงได  จึงมีผูประกอบการผลิตยาหลายรายที่ทอถอยจาก
อุตสาหกรรมยาและเห็นโอกาสทางการตลาดเริ่มเปล่ียนสายการผลิตจากการผลิตยาสําเร็จรูปไปเปน
การผลิตผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ แทนมากขึ้น  เนื่องจากสามารถใชเครื่องจักร อุปกรณการผลิต 
เทคโนโลยีและบุคลากรรวมกันได  โดยเฉพาะเภสัชกรอุตสาหกรรมซึ่งเปนบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑสุขภาพไดทุกชนิด  จึงเปนกําลังหลักและเปนกุญแจ
สําคัญตอการอยูรอดของธุรกิจเภสัชอุตสาหกรรม 
   
  1.6 ทิศทางการปรับตัวของเภสัชอุตสาหกรรมทั้งระบบโดยภาพรวม 

การที่อุตสาหกรรมยาของประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ําทําใหตองพึ่ง
การนําเขาจากตางประเทศ โดยปจจุบัน มีสัดสวนของมูลคาการนําเขาจากตางประเทศทั้งที่เปนยา
สําเร็จรูป และเภสัชเคมีภัณฑสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวยาออกฤทธิ์ที่มีสัดสวนการนําเขา
เกือบทั้งหมด การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเภสัชเคมีภัณฑเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับประเทศไทย 
เพราะจะเปนการสรางความมั่นคงทางสาธารณสุข เพื่อการพึ่งตนเองในระยะยาว และจะเปนบันได
ขั้นตนในการที่จะทําใหประเทศไทยสามารถมีกระบวนการพัฒนาและผลิตตัวยาใหมๆ ไดในอนาคต 

จากที่ธนาคารโลกไดจําแนกอุตสาหกรรมตามองคความรูเปน 4 ขั้น เริ่มจากขั้นตํ่าสุด คือ 
Labour Intensive, Skill Intensive, Technology Intensive และ Research and Development 
Intensive ตามลําดับ การผลิตยาจากสมุนไพรและยาชื่อสามัญ จะจัดอยูในลําดับที่ 1 และ 2 เทานั้น 
สวนการผลิตยาชื่อสามัญที่เปนยาชนิดใหม, การผลิตเภสัชเคมีภัณฑ (API) และตัวยาใหม สวนการ
คนพบตัวยาใหม (NCE) ตองมีการพัฒนาสูงขึ้นไปเปนการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาตองอาศัย
เทคโนโลยีและงานวิจัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคมหาวิทยาลัยที่มีนักวิชาการซึ่งจะเปน
แหลงองคความรู  สวนในขั้นยาชื่อสามัญที่เปนยาชนิดใหม, การผลิตเภสัชเคมีภัณฑ (API) และตัวยา
ใหมนั้น อุตสาหกรรมยาเองจะตองปรับตัวพัฒนาขึ้น สวนการคนพบตัวยาใหม (NCE) ตองอาศัยการ
สนับสนุนจากภาครัฐเปนสําคัญ เนื่องจากตองอาศัยเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องอีก
ทั้งมีความเสี่ยงและตนทุนสูงมาก 
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ภาพที่ 3 

 
มีผูวิจัยเปรียบเทียบความสามารถทางเทคโนโลยีระหวางประเทศอินเดียกับไทยพบวาอยูใน

ระดับที่ยังแตกตางกันอยูมาก ทั้งในดานการจัดหา การใช การดัดแปลงและการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี   

1) ดานการจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยี พบวาไทยอยูในระดับที่รับรูและยังไมสามารถจัดลําดับ
ของแหลงผลิตภัณฑ (Supplier) ไดดีพอ ในสวนการรับการถายทอดเทคโนโลยีพบวาอยูในระดับที่
เขาใจเองบางแตตองมีผูชวยมากํากับ และในสวนที่เกี่ยวของกับการทดสอบการทํางานพบวายัง
ตองการใหมีสวนรวมในการกําหนดกระบวนการและยังไมสามารถกํากับกระบวนการไดเองทุกกรณี  

2) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ในสวนของการซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักร
พบวาอยูในระดับที่เครื่องเสียแลวจึงซอมโดยการจางซอมบํารุง การบํารุงรักษาเชิงปองกันที่เปน
รูปธรรมยังมีนอย  

3) ดานความสามารถในการดัดแปลงเทคโนโลยี ในสวนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑพบวารูวาจะปรับปรุงอยางไรแตไมสามารถออกแบบหรือ
ทําไดเอง ในสวนที่เกี่ยวของกับการทดสอบผลิตภัณฑพบวามีความพรอมบางสวน และในสวนที่
เกี่ยวของกับการถายทอดการดัดแปลงเทคโนโลยีพบวายังตองมีผูชวยมากํากับ 

4) ความสามารถในการทํานวัตกรรมเทคโนโลยี ในสวนที่เกี่ยวของกับการสรางตนแบบและ
อุปกรณในการทดสอบ พบวาสามารถออกแบบและสรางตนแบบบางสวนไดดวยตัวเอง และในสวน
การสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชย พบวาสามารถสรางนวัตกรรมไดบาง เพื่อใชเองภายในบริษัท/โรงงาน 

ประเด็น “ความสามารถในการทํานวัตกรรมทางเทคโนโลยี” ของอุตสาหกรรมยาควร
ดําเนินการ โดยพัฒนาเทคโนโลยีในทั้ง 4 ดาน และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
พบวากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพ ไดแก กิจกรรมเพื่อลดตนทุนการผลิต กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม กิจกรรมทางดานวิจัยพัฒนา กิจกรรมเสริมสรางพันธมิตรทาง
ธุรกิจและกิจกรรมทางดานสิ่งแวดลอม โดยตองปรับปรุงหรือใหความสนใจแก การวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการใชระบบสารสนเทศมาชวยลดตนทุนมากเปนพิเศษ 
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1.7 กรณีตัวอยางความสําเร็จของประเทศอินเดีย 
อุตสาหกรรมยาของประเทศอินเดียในยุคแรกไมแตกตางจากประเทศไทย กลาวคือตกอยู

ภายใตระบบยาและเวชกรรมของประเทศตะวันตก จนถึงชวงหลังจากที่อินเดียไดเอกราชในป พ.ศ. 
2490 แมวาในชวงนั้นรัฐบาลอินเดียจะมีนโยบายดําเนินเศรษฐกิจดวยระบบปด เนนพึ่งตนเอง แต
อุตสาหกรรมยายังคงเปนการลงทุนของบริษัทขามชาติ ทั้งนี้เพราะอินเดียขาดเทคโนโลยีชีวภาพและ
ดานยาเพียงพอที่จะผลิตยาใหมีราคาถูก การผลิตของบริษัทตางชาติทําใหยาในอินเดียมีราคาถูก ซึ่ง
ทําใหรัฐบาลอินเดียสามารถสงเสริมนโยบายดานสาธารณสุขแหงชาติไดอยางทั่วถึง อยางไรก็ตามใน
ระยะตอมารัฐบาลอินเดียไดกอต้ังหนวยงานที่ผลิตและวิจัยของตนเองขึ้นมา โดยการสนับสนุน
เครื่องมือวิจัยและความรูจากรัสเซีย นับวาเปนจุดเริ่มตนใหกับพัฒนาอุตสาหกรรมยาของอินเดียใน
ระยะตอมา โดยชวยใหเกิดความเปนไปไดในการผลิตยาของอินเดีย สรางนักวิทยาศาสตรซึ่งตอมา
หลายคนยายไปอยูในอุตสาหกรรมของเอกชน กอใหเกิดเครือขายงานวิจัยและงานวิชาการที่
สนับสนุนการอุตสาหกรรมยาใหหนวยธุรกิจ 

อุตสาหกรรมยาของอินเดียที่ผานมาสวนใหญเปนบริษัทขนาดเล็ก (เกือบ 20,000 บริษัท) 
และเปนการผลิตยาเลียนแบบตัวยาของยาจากบริษัทยาขามชาติ ดังนั้นจะมีปญหาเรื่องการละเมิด
สิทธิบัตรยาของอุตสาหกรรมยาอินเดีย  ที่รัฐบาลอินเดียถือเอากฏหมายที่ออกในป พ.ศ. 2513 เปน
กฏหมายรองรับในการผลิตยาตามสิทธิบัตร นอกจากนี้ในอดีต(เริ่มในป พ.ศ. 2504) อินเดียจัดวาเปน
ประเทศที่มีมาตราการในการควบคุมราคายาที่เขมงวดอยางมาก จึงทําใหอุตสาหกรรมยาสวนใหญไม
สามารถขยายฐานการผลิตดวยตลาดภายในประเทศได และไมมีการเชื่อมโยงหรือการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ  สําหรับบริษัทยารุนใหมที่เติบโตหลังนโยบายเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจชวงป พ.ศ. 2533 จะมีความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมยากับตลาดทุนมากกวา ซึ่งจะมี
บริษัทหลายแหงที่กลายเปนบริษัทมหาชนที่เติบโตทั้งในตลาดภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้ง
มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทั้งในอินเดียและตางประเทศ บริษัทรุนใหม (มีประมาณ 300 
บริษัท) เหลานี้มุงไปที่การคนควาวิจัยเพื่อใหไดตัวยาใหมเพื่อจดสิทธิบัตรยาซึ่งประเด็นสําคัญในการอ
ยูรอดของอุตสาหกรรมยาของอินเดีย  ในปจจุบันอุตสาหกรรมยาของอินเดียมีสวนแบงในตลาดโลก
ประมาณรอยละ 1-1.5 ของอุตสาหกรรมยาโลกซึ่งก็ยังนับวานอยมาก ขอไดเปรียบที่สําคัญของ
อุตสาหกรรมยาของอินเดียในตลาดโลกมีดวยกัน 3 ประการ คือ  

1) มีนักวิทยาศาสตรและนักเคมีจํานวนมาก  
2) ทักษะทางดานคณิตศาสตร และ  
3) การสนับสนุนดานการเงินจากนโยบายรัฐบาล ซึ่งเปนประเด็นเสริมที่สําคัญ 
หากไมมีปจจัยนี้การบุกตลาดโลกก็เปนเรื่องยาก ประกอบกับมีตนทุนการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพและยืดหยุน คือมีองคความรูและความสามารถในระดับโลก แตมีตนทุนการผลิตในแบบ
อินเดียทั้งหมดรวมกันคือตนทุนทางนวัตกรรมใหม ซึ่งคือผลิตผลจากการคนควาวิจัยของ
นักวิทยาศาสตรและนักเคมีของบริษัท ซึ่งไมอาจประเมินคาได 
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ปจจัยที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยาในประเทศอินเดีย 
1) นโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ 
การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจเสรีทําใหอุตสาหกรรมยาของอินเดียเติบโตเปนอยางมาก แต 

การเปดเสรีนิยมก็จําเปนตองสรางเข็มแข็งใหไดทั้งในตลาดโลกและตลาดทองถิ่น ทั้งนี้เพราะในสวน
ของอุตสาหกรรมยาทองถิ่นก็ตองแขงขันกันมากขึ้น ตองยอมรับในการคุมครองสิทธิบัตร รวมทั้งตอง
แขงขันกับบริษัทขามชาติมากขึ้น อยางไรก็ดีแนวโนมที่บริษัทขามชาติในอินเดียจะผลิตยาเพื่อขายใน
ตลาดอินเดียมีแนวโนมลดลง หันไปนําเขายาเขามาทําตลาดในอินเดียมากกวา ในสวนของตลาดโลก
อุตสาหกรรมยาของอินเดียไมมีคูแขงมากนักเพราะสงยาไปยังประเทศกําลังพัฒนาที่ไมมีการคุมครอง
สิทธิบัตรเหมือนกัน ซึ่งตลาดของประเทศนั้นบริษัทขามชาติที่ลงทุนผลิตยาในอินเดียก็จะไมสงออกยา
ไปขาย แตหลังจากป พ.ศ. 2548 เปนตนไป ทั้งบริษัทยาอินเดียและบริษัทขามชาติที่ผลิตยาใน
อินเดียลวนแลวจะมีตลาดเดียวกันคือ ตลาดยาในประเทศพัฒนาและประเทศกํ าลังพัฒนา ภายใตการ
ยอมรับในสิทธิบัตรขององคกรการคาโลก  อยางไรก็ตามภายใตเงื่อนไขของตลาดโลก อุตสาหกรรม
ยาทั้งองอินเดียและบริษัทขามชาติที่มีฐานในอินเดียลวนแตไดประโยชน  โดยมีกิจกรรมที่ทําตลาด
ดังกลาวทั้งการทําธุรกิจรวม รับทําวิจัย รวมทุน สรางขอตกลงการพัฒนายารวมกัน  อยางไรก็ตาม
จากอดีตบริษัทของอินเดียจํานวนมากกวา 1,600 บริษัทมีประสบการณของการผลิตยาไมมีและ/หรือ
ที่หมดสิทธิบัตร ทําใหบริษัทอินเดียจํานวนหนึ่งเห็นวาการมุงที่จะกาวไปสูผูนําของอุตสาหกรรมยาใน
ตลาดโลกนั่น จําเปนตองพัฒนาตัวยาของตนเอง 

2) นโยบายของรัฐ 
แมวาอินเดียจะมีอุตสาหกรรมยาที่ใหญและมูลคาการคาที่สูง แตก็ขาดมาตรฐานในดาน

คุณภาพ รัฐบาลอินเดียจึงไดมีการจัดต้ังหนวยงานวิจัยเพื่อดูแลดานมาตรฐานยาและเวชกรรม โดยมี
ศูนยวิจัยดานยาของอินเดีย (Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicine:PLIM) เปน
หนวยงานระดับชาติ จัดต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2513 เพื่อทําหนาที่วิจัย สรางมาตรฐานและตรวจสอบ ระบบ
ยาของอินเดีย 

3) กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยา 
การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา ประเทศอินเดียมีหนวยงานที่เกี่ยวของดานการวิจัยและ

พัฒนาคือ ศูนยวิจัยดานยาของอินเดีย (Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicine:PLIM) 
โดยแตละปศูนยวิจัยจะทําหนาที่ทดสอบมาตรฐานดานยา ทั้งยาชนิดตัวยาเดี่ยว และตัวยาผสม ทํา
หนาที่ทบทวนและรวบรวมเอกสารดานการศึกษาวิจัยยา ตลอดจนทําการฝกอบรมนักวิทยาศาสตร
และนักวิจัย ใหกับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมยาของอินเดีย นอกจากนี้ในแตละปศูนยยังออกไปสํ 
ารวจตามแหลงพื้นที่ที่ทําการเพาะปลูกพืชที่นํามาผลิตเปนยาประมาณปละ 100 ที่นอกจากนี้ยังมีสภา
วิจัยกลางที่ทําหนาที่ดูแลงานวิจัยระบบยา การรักษา และเวชกรรม 

4) การพัฒนากําลังคนของอุตสาหกรรมยา 
ระบบการศึกษา  ในการพิจารณาถึงระบบการศึกษาในอุตสาหกรรมยาของอินเดีย ตอง

พิจารณาถึงระบบการศึกษาใน 2 ดาน คือ ดานที่เกี่ยวกับระบบการแพทย อีกดานคือ สวนที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรชีวเคมี 
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ในดานการแพทยนั่นอินเดียมีสถาบันการศึกษา homoeopathic ทั้งหมด 150 แหง   
มีผูปฏิบัติงานทั้งหมด 1,860,000 คน มีสถานพยาบาลและรักษา 20,000 แหง ในจํานวนนี้มีประมาณ 
850 แหงที่เปนหนวยผลิตยาและเวชกรรมดวย การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการแพทยในระดับปริญญา
โทและเอกนั้นกําลังไดรับการสนับสนุนใหมีเปดหลักสูตรอยางกวางขวาง สําหรับการศึกษาดาน
เทคโนโลยีดานชีวภาพ อินเดียจัดวาเปนประเทศที่มีความพยายามในการบุกเบิกดาน
เทคโนโลยีชีวภาพอยางมาก ในดานที่เกี่ยวกับรัฐ กรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Department of 
Biotechnology :DBT) ถูกจัดต้ังขึ้นในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในป พ.ศ. 2549 กรมมี
หนาที่รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนดูแลและตรวจสอบความ
ปลอดภัยกิจกรรมทางดานนี้ 
 จากขอมูลดังกลาวจึงอาจกลาวไดวาความสําเร็จของอุตสาหกรรมยาในประเทศอินเดียเกิด
จากการชึ้นําและสนับสนุนในดานตางๆ จากภาครัฐ มีการใชกลไกตลาดเสรี และภาคเอกชนมีความ
กระตือรือรนและใหความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนา 
 
2. วิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกวิชาชีพ รวมทั้ง
แนวโนมของพัฒนาการของวิชาชีพ  

 
  2.1 ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกวิชาชีพ 

มีงานวิจัยทําการวิเคราะห SWOT Analysis ของอุตสาหกรรมยาไว ดังนี้ 
1) ส่ิงแวดลอมภายใน 
จุดแข็ง (Strength) 
• มีพัฒนาการและความพรอมพื้นฐานอุตสาหกรรมที่ดี เมื่อเทียบกับกลุมอาเซียน 
• มีพัฒนาการและการสะสมความรูและประสบการณสูงกวาประเทศเพื่อนบาน 
• มีความนาเชื่อถือในดานมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิผลการรักษา 
• มีกําลังผลิตพอเพียง เหลือประมาณ 30-50% 
• อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ (API) ของประเทศไทยมีความพรอม และมี

พื้นฐานของอุตสาหกรรมที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุมประเทศอาเซียน 
• มีแหลงวัตถุดิบในการทําสารชวยผลิต 
• ผลิตภัณฑที่ผลิตอยูสวนใหญมีความนาเชื่อถือในดานมาตรฐานคุณภาพ ความ

ปลอดภัย และประสิทธิผลของการรักษา 
• เภสัชกรอุตสาหกรรมมีความรูความสามารถในการพัฒนาและผลิตภัณฑสุขภาพได

หลายชนิด  ทําใหสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑที่ผลิตได 
• อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชเคมีภัณฑยังมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดระยะที่ผาน

มาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสวนใหญอยางในกลุมประเทศอาเซียน 
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จุดออน (Weakness) 
• ขนาดของตลาดภายในประเทศยังเล็กอยู ไมกอใหเกิดการประหยัดตอขนาดการผลิต 

(Economy of Scales) โดยเฉพาะการลงทุนผลิตสารวัตถุดิบตัวยาที่สําคัญ 
•  สถานที่ต้ังโรงงานเดิม ถูกจํากัดในการขยาย/พัฒนาปรับปรุง รวมทั้งมีเครื่องจักรไม

ทันสมัย   
• วัตถุดิบทั้งสารต้ังตนและสารขั้นกลาง (Intermediate) สวนใหญตองนําเขาจาก

ตางประเทศ 
• ขาดเภสัชกรที่มีความชํานาญ ทําใหตองจัดหาบุคลากรสาขาอื่นมาทดแทน 
• การวิจัยและพัฒนายังอยู ในวงแคบ และมีขอจํากัดในการพัฒนาไปสู ระดับ

อุตสาหกรรม 
• ผูประกอบการขาดความเขาใจถึงความสําคัญของการวิจัยและขาดความพรอมในการ

พัฒนาผลิตภัณฑอยางเปนระบบ รวมทั้งขาดการถายทอดเทคโนโลยีจากภาครัฐ 
• ขาดความสามารถในการเขาถึงขอมูลการตลาด การจัดฐานขอมูล และขอมูลอายุการ

คุมครองสิทธิบัตรประกอบการตัดสินใจเขาสูตลาดยาชื่อสามัญ (Generics) 
• ขาดองคกรเชื่อมโยงระหวางภาครัฐกับเอกชนในลักษณะพหุภาคีในการวิจัยและ

พัฒนา 
• ขาดการสนับสนุนในการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมจากภาครัฐที่เปนรูปธรรม  
• ขาดหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองคุณภาพยา 

 
2)  ส่ิงแวดลอมภายนอก 
โอกาส (Opportunity) 
• มีทําเลที่ต้ังไดเปรียบดานตําแหนงทางภูมิศาสตรกับกลุมลูกคาหลักในอาเซียน  
• ASEAN Harmonization อาจทําใหไทยเปนศูนยกลางขึ้นทะเบียนยาใหมในภูมิภาค  
• การจัดต้ังเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community) 
• ราง พรบ.ยา ฉบับใหมสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมยาภายในประเทศมากขึ้น 

และยังคงกําหนดใหเภสัชกรเปนผูมีหนาที่ปฎิบัติการตามกฎหมาย 
• ตลาดยาชื่อสามัญ (Generic drug) มีแนวโนมมูลคาสูงขึ้นในอนาคต  
• สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหการสงเสริมการลงทุนการผลิตยา

ทําใหโอกาสที่ผูประสงคจะลงทุนดานนี้สูงขึ้น 
• มีโอกาสการลงทุนผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญภายในประเทศมากขึ้น 
• นโยบายดานสุขภาพของรัฐบาล เอื้อตอการใชยาที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งมีราคาต่ํา

กวาเพื่อทดแทนการนําเขายาซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 
• ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐไมวาจะเปนสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา และ กรมวิทยาศาสตรการแพทย ในการพัฒนาคุณภาพยา 
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อุปสรรค (Threats) 
• กฎ/ระเบียบของรัฐ กอใหเกิดการผูกขาดในตลาดภาครัฐซึ่งเปนตลาดหลัก ทําใหตลาด

ที่มีอยูไมเพียงพอตอความอยูรอดของผูผลิต  
• กฎ/ระเบียบของรัฐ ไมอํานวยตอการขยาย/พัฒนาปรับปรุงสถานที่ต้ังโรงงานเดิม การ

ควบคุมจากภาครัฐในการสรางมาตรฐานการผลิตที่ดี ยังขาดหนวยงานรองรับอยา
งพอเพียง  

• ขาดสถาบันและบุคลากรที่จะดําเนินการวิจัยและพัฒนาดานตางๆ ทําใหขาดขอมูลที่ดี
ในการบริหารอุตสาหกรรม ตองพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศ ไมสามารถควบคุม
ตนทุน 

• ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญ องคกร หรือสถาบันที่จะดําเนินการในดานการพัฒนา
ระบบขอมูลภายในและระหวางประเทศ  

• มีขอจํากัดซึ่งเปนการกีดกันทางการคาจากประเทศคูคา ในรูปมาตรการกีดกันทาง
การคาที่มิใชมาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers) เพิ่มขึ้น  

• มีขอจํากัดดานภาษา การเจรจาตอรอง ขาดทักษะและความรูในกฎกติกา ตลอดจน
การวางแผนทางการคาระหวางประเทศ 

• การทะลักเขาของยาสําเร็จรูปที่มีราคาถูกจากบางประเทศ  
• ขาดขอมูลเกี่ยวกับยาสิทธิบัตรเพื่อใชในการวางแผนการตลาดในการผลิตยาที่

หมดอายุการคุมครองสิทธิบัตรออกสูตลาด 
• แนวโนมการใชสิทธิบัตรยอนหลัง 
• การใหบริการโดยสถาบันที่มีมาตรฐานสากลดานการศึกษาชีวสมมูล และการศึกษา

วิจัยทางคลินิกตามระเบียบกําหนดของรัฐมีไมเพียงพอ 
• คานิยมของผูบริโภคและผูส่ังใชยาตอยายาที่ผลิตในประเทศไทย 
• สารมาตรฐาน (Reference standard) มีราคาแพง และใชเวลาในการนําเขานาน 
• วัตถุดิบที่นําเขามาเพื่อผลิตเภสัชเคมีภัณฑบางชนิดไมมีพิกัดศุลกากร ทําใหไม

สามารถนําเขา หรือตองเสียภาษีในอัตราที่สูงกวาอัตราภาษีทั่วไป ทําใหตนทุนสูงขึ้น 
• วัตถุดิบที่นําเขามาเพื่อผลิตเภสัชเคมีภัณฑบางชนิดถูกจัดใหเปนยาเสพติด หรือเปน

อาวุธสงครามทําใหไมสามารถนําเขามาในประเทศ 
 

2.2 กําหนดผลิตภัณฑเปาหมายและกลุมลูกคา 
ผลิตภัณฑเปาหมายที่เภสัชกรอุตสาหกรรมตองเขาไปมีสวนเกี่ยวของไดแก 
1) ยาสําเร็จรูปจากสมุนไพร 
2) ยาแผนปจจุบันสําเร็จรูป ไดแก ยาชื่อสามัญ (Generics), ยาชื่อสามัญใหม (New 

generics), New combinations และ New Dosage forms/ New delivery system 
3) ผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ ไดแก เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
4) ชีววัตถุ (Biological product หรือ Bio-technology) 
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5) เภสัชเคมีภัณฑ ทั้งจากจากการสังเคราะหและจากสมุนไพร 
โดยกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายตามภูมิศาสตรเปน 2 กลุม คือ ตลาดในประเทศ ซึ่งมีกลุม

ลูกคา ไดแก สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน, คลินิกแพทย, รานขายยา และตลาดตางประเทศ
โดยเรียงตามความสําคัญดังนี้ คือ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศที่เปนตลาดใหม และ
หนวยงานขององคการสหประชาชาติ และ กองทุนโลก  

 
2.3 แนวโนมของพัฒนาการของวิชาชีพ  

 การอยูรอดของอุตสาหกรรมยาเปนประเด็นสําคัญตอการอยูรอดของสาขาวิชาชีพเภสัช
อุตสาหกรรมดวย  เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมยาเปนแหลงการจางงานสําคัญลําดับแรกของสาขา
วิชาชีพเภสัชอุตสาหกรรม  เพราะเภสัชกรอุตสาหกรรมเปนผูที่มีหนาที่ปฎิบัติการตาม พรบ.ยา 
ผูประกอบการจึงใหความสําคัญกับเภสัชกรเปนอันดับแรก  และเนื่องจากเภสัชกรอุตสาหกรรมเปนผู
ที่มีความรูดานเทคนิคและกระบวนการผลิตยามากที่สุดจึงมักเปนผูนําขององคกรในระดับชั้นตางๆ 
ตามสายการบังคับบัญชา การพัฒนาของอุตสาหกรรมยาจึงตองควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพของ
เภสัชกรอุตสาหกรรมไปอยางหลีกเลี่ยงไมได แมวาในระยะหลังจะมีบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นเขามามี
บทบาทมากขึ้น  แตเภสัชกรอุตสาหกรรมก็ยังคงเปนหลักในการขับเคลื่อนองคกรอยู  จากขอมูลที่มีผู
เคยศึกษาอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศไทยนั้นกลยุทธหลักของอุตสาหกรรมเพื่อที่จะปรับตัวให
พัฒนาเพื่อใหอุตสาหกรรมยาอยูรอดตอไปทั้งในเชิงธุรกิจ การแขงขันทางการคาและการพัฒนา
คุณภาพอยางยั่งยืน อาจเรียงลําดับสิ่งที่อุตสาหกรรมยาและเภสัชกรอุตสาหกรรมควรคํานึงถึงได ดังนื้   

1) พัฒนาบุคลากรใหรองรับการผลิตผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานระดับสากล   
เภสัชกรอุตสาหกรรมตองไดรับการพัฒนาใหเปนบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ 

(Competency) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพใหได
มาตรฐานระดับสากล เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหแกผูบริโภค และเปนการสรางโอกาสในการตลาดแก
ผูประกอบการมากขึ้น เชน การยกระดับมาตรฐาน GMP สําหรับโรงงานผลิตยาเปนตามแนวทาง 
PIC/S ตลอดจนการพัฒนาความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity improvement) และ
การผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Production)    

2)  พัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางการตลาดทั้งตลาดภายในประเทศ และ
ตางประเทศ 
  ตลาดยาแผนปจจุบันมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ประมาณปละ 14.3% ในขณะที่อัตราการ
เติบโตของยาที่ผลิตภายในประเทศมีเพียงปละ 5.6% และเมื่อพิจารณามูลคายาแผนปจจุบันพบวา
สัดสวนมูลคายานําเขาไดสูงกวายาที่ผลิตในประเทศหลังจากปพ.ศ.2546 เปนตนมา และมีแนวโนม
ครองสวนแบงการตลาดสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งขัดแยงกับเปาหมายของนโยบายแหงชาติดานยาอยาง
ชัดเจน หากปลอยใหเปนเชนนี้ตอไปอาจเกิดคําถามถึงความมั่นคงของประเทศดานระบบสาธารณสุข
ในอนาคต 
  เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาตลาดยาของประเทศไทยมีการแขงขันสูง ผูใชยารายใหญก็คือ
หนวยงานหรือโรงพยาบาลของรัฐ ปญหาที่หมักหมมมาและเปนที่ทราบกันดีแตก็ยังไมไดรับการแกไข
ก็คือ การผูกขาดขายยาแกสวนราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
ขอ 60 ถึง 64  ซึ่งเปนนโยบายที่ขัดกับหลักการคาเสรี ตลอดจนการรวมศูนยจัดหายาและ E- Auction 
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ที่มีผลทําใหผูผลิตเอกชนตองแขงขันตัดราคากันเอง ขอมูลแสดงการนําเขาที่เพิ่มขึ้นเปนที่ยืนยันได
เปนอยางดีวารัฐบาลมีนโยบายที่ผิดพลาดตออุตสาหกรรมยาในประเทศอยางไร  ไมเพียงปญหาใน
ประเทศอุตสาหกรรมยายังมีปญหาที่เกิดขึ้นจากการสงออกซึ่งตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ ไดแก 
ปญหาการกีดกันทางการคาที่ไมใชมาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barrier)  ปญหาภาพลักษณของ
ประเทศไทย การยอมรับมาตรฐานสินคา และการแสดงความเปนผูนําทางดานคุณภาพอยางชัดเจน  
ปญหาขาดการผสมผสานกล-ยุทธ ระหวางภาครัฐและเอกชนที่เปนเอกภาพและตอเนื่อง ตลอดจน
การใชประโยชนจากฐานขอมูลตางๆ 
  ปญหาดานความพรอมของผูประกอบการในการทําการตลาดในประเทศไมใชประเด็นปญหา
สําคัญ  เพราะบุคลากรดานนี้มีความพรอมอยูแลว  แตกลับขึ้นอยูกับกฎระเบียบภาครัฐที่ไมเปนไป
ตามหลักการคาเสรีและเปนธรรมเปนปญหาหมักหมมมาตั้งแตป พ.ศ. 2513 จนบัดนี้เปนเวลากวา 38 
ป  ถาภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขมีความจริงใจและเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมผลิต
ยาภายในประเทศแลวตองแกไขปญหาในการจัดซื้อของภาครัฐเพื่อใหผูประกอบการสามารถแขงขัน
กันไดตามหลักการคาเสรีดังกลาว  การที่ระบุวารัฐไมจริงใจในการแกปญหากฎระเบียบดังกลาวนั้น
สามารถพิสูจนไดจากการที่มีงานวิจัยหลายฉบับระบุถึงปญหาดังกลาวและลวนแตนําเสนอวาเปน
ปญหาคอขวดสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม แมแตงานวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ที่เสนอตอสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเองก็ยังเสนอใหมีการ
ทบทวนถึงความเหมาะสมของระเบียบดังกลาวเพราะอาจสงผลเสียตอผูบริโภค ผูผลิตรายยอย
ตลอดจนองคกรภาครัฐเอง นอกจากนั้นภาคเอกชนเชน สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน
ก็มีการเคลื่อนไหวนําเสนอปญหาตอทุกรัฐบาลตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา 
  จนถึงปจจุบันภาครัฐยังไมมีมาตรการใดๆอยางเปนรูปธรรมเพื่อแกปญหาที่อุตสาหกรรมได
นําเสนอไว  เปนผลใหอุตสาหกรรมยาขาดความเขมแข็งในการแขงขันกับตางประเทศ เนื่องจากขาด
เงินในการพัฒนาขีดความสามารถ  ขาดความมั่นใจ ไมกลาลงทุน ปรับปรุงพัฒนา โดยเกรงวาจะไม
คุมการลงทุน สงผลใหขีดความสามารถในการแขงขันลดลงไปเรื่อย ๆ ตามจํานวนโรงงานที่ลดลง  ทํา
ใหโอกาสและศักยภาพในการสงออกยาสําเร็จรูปลดลงจากขีดความสามารถในการลงทุนเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน GMP ลดลงและขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตํารับยาชื่อสามัญใหมเนื่องจากไมเกิดการ
แขงขันกันอยางเสรี ซึ่งอาจสงผลใหเกิดผลเสียตอสวนรวมของประเทศตอไปกลาวคือประเทศไทยอาจ
ไมสามารถพึ่งพาตนเองดานยาได และสุดทายจะเกิดผลกระทบเปนปญหาดานคาใชจายตอระบบยา
ของประเทศตอไป 
  ความแข็งแรงของผูประกอบการจะมีผลตอศักยภาพในการแขงขันภายใตตลาดเสรี
โดยเฉพาะเมื่อมีการเปดเขตการคาเสรีตางๆโดยเฉพาะการจัดต้ังเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community – AEC) ในป พ.ศ. 2553  ซึ่งจะสงผลใหมีผลิตภัณฑยาจาก
ประเทศเพื่อนบานเขามาทําการตลาดภายในประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งเภสัชภัณฑใหมๆ จาก
บริษัทยาตนแบบที่ใชฐานการผลิตจากโรงงานที่ต้ังในเขต AFTA เขามาทําตลาดเชนกัน  การเตรียม
ความพรอมดานการตลาดระหวางประเทศซึ่งเปนเรื่องจําเปนสําหรับการสรางตลาดเพื่อรองรับ
ศักยภาพดานการผลิตและสรางความคุมคาในการลงทุน  และรัฐควรใหความสําคัญมากกลับอยูที่
ความพรอมของประเทศไทยสําหรับการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะผลจากการเจรจาเขตการคาเสรี
กับประเทศตางๆไมวาในรูปทวิภาคีหรือพหุภาคี   ในการนี้ภาครัฐและภาคเอกชนจะตองมีความ
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รวมมือกันอยางใกลชิดเพื่อใหเกิดการเจรจาบนพื้นฐานของความเทาเทียมและผลจากการเจรจาในทุก
เรื่องเกิดประโยชนตอประเทศใหมากที่สุด  โดยมุงเนนใหภาคเอกชนสามารถไดประโยชนจากการเปด
ตลาดตางประเทศในเชิงรุกและภาครัฐมีความเทาทันในการคุมครองประโยชนของประเทศโดยเฉพาะ
ผลจากมาตรการกีดกันการคาตางๆ  รวมถึงใหความใสใจตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปดเสรี
ทางการคา มีการใชประโยชนจากกองทุนตางๆที่รัฐต้ังขึ้นเพื่อชวยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบ
เหลานั้นที่มีตอผูประกอบการ 
  จากการที่มีการแขงขันกันในอุตสาหกรรมยารุนแรงมากขึ้นอยางตอเนื่องทั้งภายในและ
ตางประเทศ โดยคูแขงขันเขามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในตลาดสงออกในกลุมประเทศอาเซียน ทําให
อุตสาหกรรมยาจําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน การผลิตสินคาที่มี
คุณภาพ  ตนทุนตํ่า และ สงมอบไดตรงกําหนดเวลาจึงมีความจําเปน  ทําใหตองพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ  บุคลากรในองคกรมีความรู ความสามารถ และ มีความตระหนักในเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพ 
(Productivity) หนวยงานที่เปนศูนยขอมูลตองคอยใหคําปรึกษาดานการตลาด  ตลอดจนสนับสนุนให
มีการถายทอดเทคโนโลยี การทดสอบการทํางานจึงมีความจําเปนบุคลากรตองมีสวนรวมในการ
กําหนดและสามารถกํากับกระบวนการไดเอง  การพัฒนาผลิตภาพจะตองดําเนินการไปพรอมกันทั้ง 
3 ดานคือ ดานทักษะแรงงาน  โดยผูประกอบการตองสามารถทําประมาณการความตองการจํานวน
แรงงานและสาขาที่ตองการในอนาคตได  ใหความสําคัญกับ Competency และ ประสบการณเปน
สําคัญ ซึ่งนับเปนการจูงใจใหแรงงานอยากพัฒนาทักษะฝมือตนเองมากขึ้น ตลอดจนแทรกแนวคิด
และเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนดานการพัฒนาผลิตภาพ  ใน
สวนดานการบริหารจัดการ  ผูประกอบการตองพัฒนาความรูความเขาใจในการบริหารจัดการที่ดี
ทางดานการผลิตและการตลาด  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวางองคกร และตองมีการสราง
ตัวชี้วัดของอุตสาหกรรม  โดยผูประกอบการตองมีความชัดเจนในการกําหนดทิศทางและจุดยืนธุรกิจ
วาจะสนใจในดานใด  มีการนําเครื่องมือใหมๆ ในการบริหารจัดการ  และสุดทายคือดานการพัฒนา
ปจจัยสนับสนุนตองมีตัวกลางเพื่อขยายผลและตอยอดจาก Best Practice มีการจุดประกายเพื่อให
เกิดการรวมกลุม รวมทั้งมีเครือขายของอุตสาหกรรมสนับสนุนใหมีความเขมแข็งพอที่จะตอบสนอง
ความตองการภายในโซอุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรม 

ภาครัฐควรเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของเอกชนและภาคการศึกษา เพื่อใหเกิด
ความตอเนื่องของนโยบาย รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการติดตามและผลักดันจากเอกชน  รวม
ถึงสนันสนุนใหมีการสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจรวมกัน  ควรชวยภาคเอกชนเพื่อจัดทํา
ระบบขอมูลดาน Productivity และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใหสามารถนําไปใชกําหนดทิศทางการพัฒนา
ผลผลิตของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ควรใชแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรมเปน
แนวทางกลาวคือ กําหนดใหเปนดําเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน โดยเอกชนจะเปน
ผูปฎิบัติ สวนภาครัฐเปนผูสนับสนุน ทั้งนี้จะตองมีธรรมาภิบาลทั้งในการบริหารจัดการและการดําเนิน
ธุรกิจ โดยมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการติดตามและประเมินผลดานประสิทธิภาพของประเทศ 

3)  พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ปญหาสําคัญประการหนึ่งของเภสัชอุตสาหกรรมคือ การขาดบุคลากรในระดับผูปฏิบัติงานท่ี

มีทักษะและประสบการณในการผลิต  ซึ่งเภสัชอุตสาหกรรมมีความจําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรู
และมีความเขาใจในการทํางานดานนี้ ในขณะที่เภสัชกรที่ เพิ่งเริ่มสําเร็จการศึกษาก็ยังขาด
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ประสบการณตลอดจนความรูความเขาใจในงานดานการผลิตจําเปนตองใชเวลาเพื่อศึกษาและพัฒนา
ทักษะกอน  ปญหาที่บุคลากรมีการยายงานบอยทําใหเปนภาระตอผูประกอบการ  ขาดสถาน
ฝกอบรมที่สอนหรืออบรมดานปฎิบัติการใหบุคลากรมีความรูความชํานาญดานนี้โดยเฉพาะ 

บุคลากรที่ควรมีการพัฒนาและผลิตใหเพียงพอ แบงออกเปน 5 ฝาย ไดแก ฝายผลิต 
(เทคโนโลยีกระบวนการผลิต) ฝายควบคุมคุณภาพ ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายประกันคุณภาพ ฝาย
วิศวกรรมและซอมบํารุง จึงควรมีความรวมมือระหวางผูประกอบการกับสถานศึกษาสนับสนุนใหมี
ระบบฝกอบรมเพื่อใหเภสัชกรอุตสาหกรรมมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยี  เนื่องจากบุคลากร
เฉพาะดานในภาคเภสัชอุตสาหกรรมมีความขาดแคลนโดยเฉพาะในดานวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม  
การผลิตบุคลากรดานนี้จึงอาจตองเปนการผลักดันจากภาครัฐและสถานศึกษา  แมแตการจัดต้ัง
ศูนยวิจัยพัฒนายาที่ครบวงจรก็เปนสิ่งจําเปนสําหรับประเทศไทยและจะเกิดไดก็ตอเมื่อมีการ
สนับสนุนอยางจริงจังจากภาครัฐ ภาครัฐควรรวมมือกับสถานศึกษาเพื่อสรางบุคลากรในเภสัช
อุตสาหกรรมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถถายทอดเทคโนโลยีตางๆ
ไดแก กระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณการผลิต ตลอดจนการออกแบบที่ดีสําหรับอาคาร
โรงงานและระบบสนับสนุนการผลิตที่ สําคัญดังกลาว ใหมีจํานวนเพียงพอสําหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม   

เภสัชกรอุตสาหกรรมตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับ
คูแขงจากตางประเทศ ตองมีทักษะดานภาษาและดานการเตรียมเอกสารขอมูลผลิตภัณฑในรูปแบบที่
เปนสากล มีการพัฒนาทักษะดานขอมูลสารสนเทศและระบบทรัพยสินทางปญญา 

4)  มุงสูการวิจัยและพัฒนา 
  จากขอมูลงานวิจัยที่พบวาประเทศไทยมีความสามารถในการทํานวัตกรรมเทคโนโลยีโดยมี
ผูประกอบการอุตสาหกรรมสนับสนุนบางรายสามารถออกแบบและสรางตนแบบบางสวน กลาวคือ
สามารถผลิตเครื่องจักร  อุปกรณการผลิตยาได  ในสวนของอุตสาหกรรมผลิตยาพบวาอยูในระดับที่
สามารถสรางนวัตกรรมไดบางเพื่อใชเองภายในบริษัท/โรงงาน เห็นไดจากการที่มีผูประกอบการบาง
รายที่สามารถสังเคราะหและผลิตวัตถุดิบเพื่อใชเอง ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาเภสัชอุตสาหกรรม
อาจทําได 4 แนวทางดังนี้คือ พัฒนากระบวนการผลิตใหมีมาตรฐานสูงขึ้น พัฒนาสูตรการผลิต  
สงเสริมใหมีการคนควาและผลิตผลิตภัณฑใหมเชน ยาชื่อสามัญใหม เปนตน  และการผลิตผลิตภัณฑ
จากสมุนไพร ซึ่งอาจเริ่มจากสมุนไพรในรูปเดิมไปจนถึงสกัดแยกสารสําคัญกึ่งบริสุทธ์ิ (Partially 
purified active constituent) และสกัดจนไดสารบริสุทธ์ิ (Purified active constituent) แลวพัฒนาให
เปนการผลิตเพื่อการสงออก 

แมประเทศไทยจะยังไมสามารถวิจัยและพัฒนาสารสําคัญใหม เชน ตัวยาใหมไดในขณะนี้ 
แตเภสัชกรอุตสาหกรรมก็มีศักยภาพพอที่จะวิจัยพัฒนายาใหมทั้งในสวนของรูปแบบผลิตภัณฑใหม 
บรรจุภัณฑใหม และโดยเฉพาะยาชื่อสามัญใหม  ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยพัฒนา  การตลาด  
การจดทะเบียนผลิตภัณฑและเครื่องหมายการคา จะมีสวนสําคัญอยางมากที่จะเปนตัวเรงใหการผลิต
ผลิตภัณฑสุขภาพเขาสูจุดที่เกิดความคุมในการผลิต โดยเฉพาะการผลิต API ถามีการสนับสนุนใหใช 
API ที่ผลิตในประเทศก็จะทําใหโรงงานผลิต API ภายในประเทศสามารถอยูรอดและมีแรงจูงใจใหมี
การพัฒนาการผลิต API ตัวใหมๆ ขึ้นเปนพื้นฐานไปสูการคนควาวิจัยจนพบ NCE ได 
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3. วิเคราะหความตองการกําลังคน ภาระงาน คาตอบแทน และเตรียมการวางแผนกําลังคน  

  3.1 ขีดความสามารถของกําลังคน 
มีผูทําการวิจัยพบวา บุคลากรทางดานยามีความขาดแคลนคอนขางมาก โดยเฉพาะเภสัชกร

อุตสาหกรรมอันสงผลกอใหเกิดปญหาระยะยาวตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยา เนื่องจากตองการ
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการผลิต การวิจัยและพัฒนา และดาน
การตลาด 

จากผลการสํารวจโดยสํานักสถิติแหงชาติพบวามีการจางงานในอุตสาหกรรมยาและ
เคมีภัณฑป 2544 ประมาณ 33,024 คน และลดลงเล็กนอยในป 2545 เปนจํานวน 30,729 คน โดย
อัตราการจางงานมีความแตกตางกับหลายๆ อุตสาหกรรมที่มักมีอัตราการจางงานระดับประถมศึกษา
มากที่สุด แตอุตสาหกรรมยามีการจางงานระดับการศึกษาปริญญาตรีสูงสุด เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้
ตองการมาตรฐานของผลิตภัณฑสูงและตองมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาจึงตองการผูที่ไดรับการศึกษา
สูง และมีความสามารถสูง และรองลงมาคือกลุมที่มักอยูในระดับสายพานการผลิต อยางไรก็ตามจะ
พบวาผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีอัตราสวนนอยในอุตสาหกรรม ตอไปคาดวาอุตสาหกรรมยา
และเคมีภัณฑจะมีความตองการแรงงานที่มีความสามารถสูงขึ้นทั้งทางวิชาชีพ เชน ทางวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมทางเคมี เภสัชศาสตร รวมไปถึงทักษะอื่นๆ เชน คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ  
สําหรับผูผลิตยามีความตองการบุคลากรโดยเฉพาะที่จะมาดูแลการผลิตตามเกณฑ GMP ที่เขมงวด
ขึ้นมาก นอกจากนี้ยังมีความตองการบุคลากรที่มีทักษะในสายการผลิตมากขึ้น ทั้งในระดับชาง
เทคนิคไปจนถึงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อที่จะมาดูแลและควบคุมมาตรฐานในกระบวนการผลิต ซึ่ง
มีการพัฒนาเรื่องกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา มีความตองการบุคลากรทางดาน
วิศวกรรมเพื่อเขามาทํางานในเรื่องของการพัฒนาและประยุกตความรูจากที่มีอยูเดิมซึ่งจําเปนอยาง
มากตอการพัฒนาผลิตภัณฑของไทยซึ่งไมมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนี้
แรงงานในสายการผลิตควรไดรับการอบรม และเพิ่มพูนทักษะในการทํางานมากขึ้น โดยเฉพาะการ
ทํางานภายใตระบบมาตรฐานการควบคุมตางๆ ทั้ง ISO และ GMP 

 
  3.2 จํานวนเภสัชกรในโรงงานผลิตยาแผนปจจุบัน 
 มีงานวิจัยพบวาจํานวนและการกระจายของเภสัชกรในอดีตของเภสัชกรในสาขาตางๆ ถูก
กําหนดโดยอุปสงคและอุปทานเปนหลัก แตในอนาคต ตลาดงานจะเปนปจจัยที่บทบาทสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณและการกระจาย จากขอมูลจํานวนและการกระจายของเภสัชกรในชวง ป 2533-
2544 พบวาป 2544 มีเภสัชกรจํานวนทั้งสิ้น 11,601 คน เปนเภสัชกรโรงพยาบาลมากที่สุด คือรอย
ละ 46 รองลงมาไดแก เภสัชกรการตลาด เภสัชกรชุมชน และอุตสาหกรรม ตามลําดับ (รอยละ 16, 
14 และ 10) ที่เหลือเปนเภสัชกรในงานคุมครองผูบริโภค และภาคการศึกษา จึงเปนเหตุผลวา “ทําไม
การวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยาจึงมีนอย” 

งานวิจัยดังกลาวสรุปวา ในอดีตจํานวนเภสัชกรภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนเนื่องจาก
โครงการเภสัชกรคูสัญญาที่เภสัชกรไปใชทุนที่โรงพยาบาลภาครัฐ ทําใหโรงงานผลิตยาวาจาง
นักวิทยาศาสตรสาขาอื่นมาทดแทนแมวาพระราชบัญญัติยาจะกําหนดจํานวนเภสัชกรไวตามจํานวน
ตํารับยาที่โรงงานผลิต(กฎกระทรวงฉบับที่ 23 พ.ศ. 2537) แตแนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรมยา
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ของไทยยังไมเดนชัด ดวยขอจํากัดหลายประการ รวมถึงปญหาโครงสรางทางการเขาแขงขันทาง
การตลาด ที่สงผลกระทบตอความไมเพียงพอในการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ในปจจุบันจากกระแส
การเปดการคาเสรี รวมทั้งการนําเกณฑมาตรฐานของ PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-
operation) มาใชกับอุตสาหกรรมการผลิตยา จึงเปนการเพิ่มภาระของอุตสาหกรรมยาในประเทศ นั่น
คือปริมาณและการกระจายวิชาชีพเภสัชกรในอดีตถูกกําหนดโดยอุปสงคและอุปทานเปนหลัก 
นอกจากนี้ยังมีปจจัยตางๆ ที่เปนผลกระทบตอปริมาณและการกระจายของเภสัชกร ซึ่งไดแก 
โครงการเภสัชกรคูสัญญา นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูป
ระบบสุขภาพ (ราง)พระราชบัญญัติยาฉบับใหม ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อป 2540 ตลอดจน
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จากขอมูลของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน (พ.ศ. 2551) ซึ่งรวบรวมจาก
โรงงานผลิตยาจํานวน 29 แหง พบวาโรงงานขนาดใหญมีเภสัชกรเฉลี่ยแหงละ 26 คน โรงงานขนาด
กลางและเล็กมีเภสัชกรเฉลี่ยแหงละ 8.5 คน  เมื่อคํานวณรวมกับขอมูลจํานวนโรงงานทั้งหมด (166 
แหง) ซึ่งประมาณ 90% ของผูประกอบการเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทําใหคํานวณ
จํานวนเภสัชกรที่ทํางานอยูในโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันดังกลาวไดประมาณ (166 x 90% x 8.5) + 
(166 x 10% x 26) = 1,700 คน เมื่อเทียบกับงานวิจัยขางตนก็อาจประมาณจํานวนเภสัชกร
อุตสาหกรรมที่ทํางานในโรงงานผลิตยาไดระหวาง 1,200 – 1,700 คน 

 
  3.3 จุดออน (Weaknesses) ดานกําลังคนของอุตสาหกรรมผลิตยา 

  จากงานวิจัยที่กลาวมาแลวพบวาในสวนของการวิเคราะหจุดออนของอุตสาหกรรมผลิตยาที่
เกี่ยวของกับตัวเภสัชกรไดแก 
  1) ขาดลักษณะความเปนผูนํา ขาดทักษะดานภาษาและการเจรจาตอรอง 
  2) บุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะทางยังมีไมเพียงพอ 
  3) ขาดบุคลากรที่จะดําเนินการในดานการวิจัย การสืบคนฐานขอมูลวิจัย และการสืบคน
ขอมูลสิทธิบัตร เพื่อพัฒนายาชื่อสามัญ (Generics) 
  4) ขาดความสามารถในการเขาถึงขอมูลการตลาด ดานการพัฒนาระบบขอมูลภายในและ
ระหวางประเทศ ขาดทักษะและความรูในกฎกติกาและการวางแผนกลยุทธทางการคาระหวางประเทศ 
 
  3.4 ภาระงาน คาตอบแทน 

มีผูทําการวิจัยเมื่อพิจารณาดานรายไดตอเดือน พบวา เภสัชกรผูที่ปฏิบัติงานภาคเอกชนมี
รายไดเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป ซึ่งสวนใหญมีรายไดมากกวา 50,001 บาท และ 20,001 - 30,000 
บาท สวนรายไดเสริมตอเดือนของเภสัชกรอยูในชวงประมาณ 10,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับขอมูล
จากผูประกอบการโรงงานผลิตยาที่ใหขอมูลวาปจจุบันกําหนดอัตราคาตอบแทนสําหรับเภสัชกรจบ
ใหมรวมแลวประมาณ 20,000 – 25,000 บาทตอเดือน โดยสวนใหญมีการทํางานสัปดาหละ 6 วันๆ 
ละ ไมเกิน 8 ชั่วโมง ตามกฎหมายแรงงาน   
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  3.5 การเตรียมการวางแผนกําลังคน 
จากขอ 3.2 ผูประกอบการ 29 แหงแจงความตองการเภสัชกรเพิ่มขึ้นอีก 147 คนในชวงเวลา 

5 ปเมื่อเทียบสัดสวนความตองการของเภสัชกรใน 5 ป โดยมีความตองการผูที่ทํางานในฝายผลิต 
ควบคุมคุณภาพ (QC) ประกันคุณภาพ (QA) และการวิจัยพัฒนา (R&D) ในสัดสวนเทาๆ กัน สวน
เภสัชกรขึ้นทะเบียน (RA) มีความตองการมาก (รอยละ 10)ในชวง 2 ปแรก (อาจเปนผลเนื่องมาจาก
การที่ตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเอกสารการขึ้นทะเบียนเปนแบบ ASEAN)  จึงอาจประมาณความ
ตองการเภสัชกรในโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันไดเทากับ (147/370) x 1,200 = 470 คน หรือเฉล่ียป
ละ 94 คน ดังนั้นถารวมกับอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวของแลวก็อาจประมาณไดวาในชวงเวลา 5 ป
ขางหนา ภาคการศึกษาควรมีการผลิตบัณฑิตดานเภสัชอุตสาหกรรมปละ 100 – 120 คน  จากนั้นก็
ควรมีการทบทวนเพื่อประมาณการความตองการกําลังคนอีกครั้งหนึ่ง 
 มีผูทําการศึกษารูปแบบการเคลื่อนยายจากสถานที่ทํางานแหงแรก (โรงพยาบาลของรัฐ)ไป
ยังสถานที่ทํางานในปจจุบันของกลุมตัวอยางที่จบการศึกษาในชวงตางๆ พบวากลุมตัวอยางที่จบ
การศึกษาในชวงหลังที่มีการยกเลิกนโยบายการใชทุนนั้น (ป 2548-2549) มีการเคลื่อนยายสถานที่
ทํางานจากโรงพยาบาลของรัฐเขาสูภาคเอกชนในสวนของโรงพยาบาลเอกชนในสัดสวนที่สูง และ
เภสัชกรกระจายอยูในภาครัฐมากกวาภาคเอกชน ในขณะที่การเคลื่อนยายของเภสัชกรที่มีการยาย
สถานที่ทํางานเขาสูอุตสาหกรรมมีจํานวนนอยมากหรือไมมีเลย และสัดสวนของเภสัชกรท่ีทํางานใน
โรงงานก็มีจํานวนลดลง  จึงอาจกลาวไดวาเภสัชกรอุตสาหกรรมจะเปนเภสัชกรที่เขาทํางานใน
โรงงานตั้งแตจบการศึกษาไมใชผูที่ยายสถานที่ทํางานมาจากสาขาวิชาชีพอื่น สําหรับคุณสมบัติของ
เภสัชกรที่มีการประกาศรับสมัครเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมพบวาสวนใหญไมจําเปนตองเปนผู
มีประสบการณ แตตองมีความรูในระบบคุณภาพเชน GMP มีมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ สามารถใชงานคอมพิวเตอร ถาอยูในตําแหนงที่ดูแลการผลิต ควบคุมคุณภาพหรือ
ประกันคุณภาพตองมีใบประกอบวิชาชีพ  นอกนั้นความสามารถอื่น เชน ความเปนผูนํา 
ความสามารถดานการบริหารจัดการ เปนตน เปนเรื่องที่ผูประกอบการใหความสําคัญรองลงมา 
 
4. วิสัยทัศน  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาชีพ 
  4.1 ประเด็นปญหาของสาขาวิชาชีพเภสัชอุตสาหกรรม 
  1) อุตสาหกรรมยาจะอยูรอดหรือไม 

ส่ิงที่นาคํานึงมากที่สุดคือความอยูรอดของอุตสาหกรรมผลิตยาภายในประเทศซึ่งสวนใหญ
เปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม เนื่องจากตลาดยาภายในประเทศมีขนาดเล็ก ในขณะที่
กฎ/ ระเบียบของรัฐกอใหเกิดการผูกขาดในตลาดภาครัฐซึ่งเปนตลาดหลัก ไมเปนไปตามการคาเสรี
และเปนธรรม  และยังไดรับผลกระทบจากคูแขงขันที่เปนยาชื่อสามัญที่นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งจะ
ทําใหราคายาที่จําหนายมีราคาถูกลงไปอีก  เมื่อพบกับปญหาการลงทุนและความคุมทุนจากการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานการผลิต ในขณะที่ไมไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐอยางเปนรูปธรรม  รวมถึงไมสามารถใชประโยชนจากการเปดเขตการคาเสรีระหวางไทย
และประเทศคูเจรจาตางๆ ในการสงออกยาเพื่อเพิ่มตลาดได ถาปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขคาด
วาตองมีผูประกอบการปดกิจการลงอีกเปนจํานวนมาก 
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  2) ถาจะใหอยูรอดอยางย่ังยืนตองทําอยางไร 
รัฐตองเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมผลิตยาภายในประเทศ  ตองมียุทธศาสตรและ

มาตรการตลอดจนผูรับผิดชอบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ในการแกไขทบทวนแกไขกฎระเบียบและ
ขั้นตอนที่เปนปญหาอุปสรรคตอการตลาดและอุตสาหกรรมยา  ปญหาการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ  การจัดการปญหาทางดานสิทธิบัตรและการ
ผูกขาดทางการคา สงเสริมใหมีจํานวนของหองปฎิบัติการกลางและศูนยทดลองทางคลินิกที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน  สรางคานิยมใหใชยาที่ผลิตภายในประเทศมากกวายานําเขามีการสงเสริมใหมีการ
จัดซื้อและนําเขาวัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณการผลิตที่มีคุณภาพและมีการใชสูงรวมกัน  
และแกไขปญหาการนําเขาวัตถุดิบทางยาและสารตั้งตนและสารขั้นกลางที่ไมสามารถผลิต
ภายในประเทศ  พรอมทั้งสงเสริมการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม   

 
  3) วิชาชีพเภสัชอุตสาหกรรมจะสนับสนุนอุตสาหกรรมยาอยางไร 

องคกรวิชาชีพและสถาบันศึกษาตองใหความสนใจและรวมมือกับผูประกอบการเพื่อพัฒนา
บุคลากร คือ เภสัชกรอุตสาหกรรมใหมีความสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
(โดยเฉพาะเภสัชกรท่ีมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา) อาจารยและเภสัชกรตองใหความสนใจใน
คนควาหาความรูและทําการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง  

 
  4) จะมียุทธศาสตรในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชอุตสาหกรรมไดอยางไร 

ทุกภาคสวนตองเขามามีสวนรวมในการจัดทํายุทธศาสตรของสาขาวิชาชีพเภสัชกรรม  และ
เห็นถึงความสําคัญของสาขาวิชาชีพเนื่องจากเปนรากฐานของวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งหมด 

ในขณะที่แนวโนม (Trends) ที่จะมีผลกระทบตอเภสัชอุตสาหกรรม ไดแก การที่ผูบริโภคมี
ความสนใจในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง มีการศึกษาหาความเรื่องสุขภาพและผลิตภัณฑสุขภาพ
มากขึ้น มีการซื้อผลิตภัณฑสุขภาพตางๆ เชน ยาชื่อสามัญ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เครื่องสําอาง ฯลฯ
มากขึ้น ตลอดจนมีการสรางความรวมมือระหวางประเทศโดยจัดต้ัง ASEAN Economic Community 
(AEC) นําไปสูการเปน Single market; Single production base ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

 
  4.2 วิสัยทัศน 

(1) เปนแหลงวิจัยพัฒนาอยางตอเนื่องสําหรับผลิตภัณฑสุขภาพและสารสกัดจากสมุนไพร
สําหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม 

(2) คนไทยสามารถเขาถึงยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิผล และลดการพึ่งพายา
นําเขา 

(3) ยาที่ผลิตในประเทศไทยเปนที่ยอมรับของตลาดทั้งในและตางประเทศ 
(4) สามารถผลิตยาจําเปนที่หมดอายุสิทธิบัตรในประเทศไดอยางทันการณ 
(5) สามารถผลิตวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบสําคัญที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย 
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  4.3 พันธกิจ 
“เภสัชกรอุตสาหกรรม 

เปนผูมบีทบาทในการสงมอบผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีความปลอดภัยตอผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ 

ภายใตกระบวนการผลิตทีไ่ดมาตรฐาน มีการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
พรอมทั้งมีสวนรวมในการผลักดันเภสัชอุตสาหกรรมใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

จนประเทศไทยเปนศูนยกลางของภูมภิาคอาเซียนดานเภสัชอุตสาหกรรม” 
 
ปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จ  (Key Success Factors) 

เมื่อประมวล จุดแข็ง-จุดออน ตลอดจนศักยภาพและโอกาสของอุตสาหกรรมยาของประเทศ
ไทยแลว พอจะสรุปใหเห็นถึงปจจัยหลักที่จะนําไปสูความสําเร็จของอุตสาหกรรมไดดังนี้ 
  1. คุณภาพของผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับดวยมาตรฐาน GMP ในระดับสากล 
  2. รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด โดยกํากับดูแลใหมีการ
แขงขันอยางเปนธรรม รัฐตองปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ที่จะสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหเหมาะสมมากขึ้น 
  3. มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ  โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีดานการ
ผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม 
  4. การรวมตัวของภาคเอกชนและความรวมมือระหวางภาคสวนผูเกี่ยวของในการทํา
กิจกรรมตางๆ เพื่อสรางขีดความสามารถของเภสัชกรอุตสาหกรรม  
 
  4.4 เปาประสงค 
 บุคคลที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพเภสัชอุตสาหกรรมใหความสําคัญตอการดําเนินการวิจัยและ
พัฒนายาและผลิตภัณฑสุขภาพ  และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทําใหประเทศไทยสามารถพึ่งพา
ตนเองใหไดมากขึ้น  สําหรับผลิตภัณฑสุขภาพที่มีอยูแลวในเภสัชอุตสาหกรรมจะเนนการพัฒนาใน
ประการหลักดังตอไปนี้ 
  1) พัฒนาคุณภาพ (Quality) เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในประสิทธิผล ความปลอดภัยและเปน
ที่ยอมรับ 
  2) พัฒนาความสามารถ โดยเฉพาะความสามารถของบุคลากร (Competency) ทุกระดับ 
รวมถึงเภสัชกรอุตสาหกรรม ความสามารถดานเทคโนโลยีและกําลังการผลิต 
  3) การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Improvement) เพื่อลดตนทุนและเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน โดยใหความสําคัญตอการบริหารจัดการที่ดีตอปจจัยการผลิตตางๆ 
 
  4.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาชีพและการดําเนินการ 
  จากวิสัยทัศนและพันธกิจตามที่ไดกลาวมาแลว อาจกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ
ดําเนินการของแตละยุทธศาสตรเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนไดดังนี้ 
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ยุทธศาสตรที่ 1: เพิ่มขีดความสามารถของเภสัชอุตสาหกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 
แนวทางการดําเนินการ 
  1) ผลักดันใหรัฐสนับสนุนการพัฒนาเภสัชอุตสาหกรรม สนับสนุนการดําเนินกิจการของ
เภสัชอุตสาหกรรม เชน การใหสิทธิประโยชน ดําเนินกิจกรรมสรางความเชื่อมั่นและสงเสริมการใชยา
ที่ผลิตภายในประเทศ เปนตน 
  2) รัฐและเอกชนตองรวมกันศึกษาถึงการใชประโยชนจากการเปดเสรีทางการคาตางๆและ
ตองเทาทันในการเจรจาตอรอง มีมาตรการสนับสนุนการสงออกยาอยางจริงจัง 
  3) ผลักดันใหมีตัวแทนจากองคกร/สถาบันภาคเอกชน ซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงเขารวม
พิจารณาในการแกไขกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับเภสัชอุตสาหกรรม 
  4) ผลักดันใหมีการแกไขระเบียบการขึ้นทะเบียนยาใหม เชน New Generics, New 
Combinations, New Dosage forms เปนตน เพื่อเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและสอดคลองกับ
ศักยภาพของวิชาชีพเภสัชอุตสาหกรรมที่มีอยู  
  5) รัฐและเอกชนรวมกันพัฒนามาตรฐานการผลิต โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับขีด
ความสามารถของผูผลิตและควรพัฒนาเปนขั้นตอน โดยกําหนดเปาหมายอยางชัดเจนในการพัฒนา 
  6) ผลักดันใหมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางรัฐ สถานศึกษาและเอกชนในการ
ดําเนินกจิกรรมตางๆ ที่เพิ่มขีดความสามารถของวิชาชีพเภสัชอุตสาหกรรม 
 
ยุทธศาสตรที่ 2: มีสวนรวมในการสรางกําลังคนดานเภสัชอุตสาหกรรมใหตรงกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม 
แนวทางการดําเนินการ 
  1) สงเสริมใหความรูและประยุกตใชระบบคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพตาม
มาตรฐานสากล การเตรียมการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ
ของประเทศไทย เชน ผูประกอบการ นักวิชาการที่เกี่ยวของกับการผลิต เจาหนาที่ผูทําหนาที่
ตรวจสอบและกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ สถาบันการศึกษาตองพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของสถานที่ผลิต เปนตน ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ 
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต  ระบบการจัดการและบริหารความเสี่ยง  และขอกําหนดตางๆ ที่
เกี่ยวของกับคุณภาพตามหลักวิชาการที่เปนมาตรฐานสากล ใหเปนแนวทางเดียวกัน 
  2) พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถตั้งแตการพัฒนาสูตรตํารับ การพัฒนาวิธีวิเคราะหไป
จนถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และการเตรียมเอกสารขอมูลผลิตภัณฑ (Product Information 
Files)  
  3) สรางบุคลากรใหมีภาวะผูนํา (Leadership) ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) การ
ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ  

4) สรางบุคลากร นักวิจัยใหมเฉพาะดานที่สามารถเชื่อมโยงและประยุกตรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม จากระดับงานวิจัยไปสูการผลิตระดับอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑสุขภาพ ไดแก 

4.1)   ยาแผนปจจุบัน 
4.2) เครื่องสําอาง 
4.3) ผลิตภัณฑจากสมุนไพร 

วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชอุตสาหกรรม 130



4.4) ชีววัตถุ และ ผลิตภัณฑทาง Biotechnology 
4.5) เภสัชเคมีภัณฑและสารสกัดจากสมุนไพร 
4.6) อื่นๆ เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

 
ยุทธศาสตรที่ 3: มีสวนรวมเพื่อพัฒนาการสรางเภสัชกรอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและเพียงพอกับ
ความตองการของภาคอุตสาหกรรม  
แนวทางการดําเนินการ 
  1) สรางระบบสหกิจศึกษาใหมีความเขมแข็งเปนการพัฒนาระบบฝกงาน 
  2 )  พัฒนาแหล งฝก ใหมี ศักยภาพและเพียงพอสอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม 
  3) สถาบันการศึกษา ควรมีการดําเนินการ 

3.1) ปลูกจิตสํานึกการสนับสนุนผลิตภัณฑสุขภาพที่ผลิตในประเทศแกนักศึกษาที่
จะออกไปเปนผูใชหรือใหบริการดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

3.2) ผลิตเภสัชกรและมีการฝกอบรมเภสัชกรเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้นเพื่อเปนกําลัง
สําคัญในดานพัฒนาเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม 

3.3) พัฒนากระบวนการคิดและความสามารถในการแกปญหาของเภสัชกร
อุตสาหกรรม 

  4) ผลิตบัณฑิตใหมีจํานวนเพียงพอและมีการรับเขาทํางานในภาคอุตสาหกรรม 
  5) ใหรัฐแกไขกฎหมายเพื่อใหมีการใชทุนในภาคเอกชนได 
 
ยุทธศาสตรที่ 4: มีสวนรวมในการเสริมสรางศักยภาพเภสัชกรและบุคลากรที่เกี่ยวของในเภสัช
อุตสาหกรรมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยางทันเหตุการณ 
แนวทางการดําเนินการ 
  1) รัฐและเอกชนรวมกันจัดต้ังหนวยงานเพื่อวิจัยพัฒนายา และพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยี  รวมถึงใหความชวยเหลือในดานการจัดหาแหลงความรูและเทคโนโลยี  
  2) สรางความรูความเขาใจในระบบทรัพยสินทางปญญาและการจัดการทุนทางปญญาของ
ประเทศไทย 
  3) สรางความรูและทักษะในการการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ โดยควรวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑให
ตรงตามความตองการของผูบริโภค 
  4) พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะสําหรับเภสัชกรอุตสาหกรรม 
 
ยุทธศาสตรที่ 5: การสงเสริมการตลาด 
 1) การสงเสริมการสงออก นอกจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติผูบริโภคใหใชผลิตภัณฑสุขภาพ 
ที่ผลิตไดภายในประเทศแลว หนวยงานตางๆ เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิช 
กระทรวงสาธารณสุข เปนตน ตองชวยผลักดันและจัดเตรียมทีมงานในการมองหาตลาดตางประเทศ 
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ อันจะเปนการนําเงินตราเขาประเทศและเพิ่มชื่อเสียงใหกบั 
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ประเทศไทยอีกดวย ดังจะเห็นไดจากในปจจุบันมีโครงการที่ใหประเทศในโลกที่สามสามารถรับเงิน 
บริจาคจากกองทุนการกุศลตางๆ  (Global Fund) ในการซื้อยาและวัคซนีจําเปนเพื่อใชในประเทศ 
ของตนไดอยูหลายโครงการ คือ 

1.1)  Pre-qualification Project of medicines ขององคการอนามัยโลก ใหทุนสนับสนนุใน
การตอสูกับโรค HIV/AIDS, Malaria และ Tuberculosis 

1.2)  Pre-qualification Project for vaccines เปนโครงการที่ใหประเทศในโลกที่สามสั่งซื้อ 
Vaccines ที่มีประสิทธิภาพในปองกันและรกัษาโรค 

1.3)  The President's Emergency Plan for AIDS Relief: PEPFAR เปนโครงการที่
ประเทศสหรัฐฯ ใหเงินชวยเหลือประเทศในโลกที่สามซื้อยาตานไวรัสเอดสไปใช 

 ซึ่งหากสถานที่ผลิตยาของประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอและสามารถผานการประเมินจาก
หนวยงานเหลานี้ได ก็สามารถสงยาไปขายในโครงการตางๆ อันจะเปนการนําเงินตราและชื่อเสียงให
ประเทศไทยได 

 2) การลดการนําเขา ปจจุบันภาวะคุกคามทางการคาไดทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ หาก 
ปลอยใหมีการแขงขันกันอยางเสรีโดยไมมีการแทรกแซงจากหนวยงานตางๆ ผูผลิตของประเทศไทย
คงไมสามารถตอสูกับสถานการณการแขงขันที่รนุแรงขึ้นได เนื่องจากวตัถุดิบสวนใหญตองนําเขาจาก
ตางประเทศ เชน ประเทศอนิเดีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน ทําใหตนทุนในการผลิตสูง
กวาประเทศดังกลาว หากประเทศไทยไมสามารถนํามาตรการตางๆ มาสนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพภายในประเทศจะทําใหเกิดการสูญเสียโอกาสในการตอสูทางธุรกิจลง  

 จะเห็นไดจากปจจุบันประเทศสิงคโปร และมาเลเซีย ริเริ่มนโยบายในเรื่องของการนําการกีด 
กันทางการคาที่มิใชภาษี (Non-Tariff Barriers)มาใชกีดกันการนําเขาฯผลิตภัณฑยาจากตางประเทศ
เขามาขายในประเทศของตน ดวยการสงเจาหนาที่มาตรวจสอบสถานที่ผลิตยาในประเทศผูผลิต โดย
การตรวจแตละครั้ง ผูนําเขาฯ ตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น ประมาณครั้งละ 5 – 7 แสน
บาท ซึ่งนับเปนมาตรการสําคัญที่ชวยชะลอการนําเขาฯ ผลิตภัณฑที่เกินความจําเปนลงได   ประเทศ
ไทยก็ควรนําหลักการเดียวกัน มาใชเพื่อปกปองอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑสุขภายภายใน 
ประเทศได โดยใหเหตุผลวาผลิตภัณฑที่นําเขาฯ จะตองมีมาตรฐานทัดเทียมกับผลิตภัณฑจากผูผลิต
ในประเทศไทยที่ไดมีการพัฒนามาตรฐานการผลิตอยางตอเนื่องเชนกัน 
 
  4.6  การพัฒนาระบบยาใหสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน เพื่อการแกไข
เศรษฐกิจของประเทศไทย ใหดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตนและความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ  โดยมีปจจัย 2 อยางคือ การผลิตจะตองมีความสัมพันธกันระหวางปริมาณ
ผลผลิตและการบริโภค และ ชุมชนจะตองมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเอง  

ระบบเศรษฐกิจที่จะเรียกวาเปนเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีคุณลักษณะ 3 ประการ ไดแก ความ
พอประมาณหมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 
เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ
ตลอดจนคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ และการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว
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หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ โดยคํานึงถึงความ
เปนไปไดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ระบบยาของประเทศไทยที่เปนอยูทุกวันนี้ประกอบดวยระบบยอย 4 ระบบคือ ระบบการ
คัดเลือกยา ระบบการจัดหายา ระบบการกระจายยา และระบบการใชยา ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถถูกนํามาประยุกตใชไดโดยตรงในกรณีของการคัดเลือกยาอยางสมเหตุสมผล (Rational Drug 
Use)และมีความพอประมาณ   ในสวนของสาขาวิชาชีพเภสัชอุตสาหกรรมนั้นจะเกี่ยวของทั้งในสวน
ของการคัดเลือกยาโดยการพัฒนายาที่เหมาะสมและนําเสนอเขาสูระบบยา  และยังเกี่ยวของกับการ
จัดหายาดวยการผลิตยาที่ผานการคัดเลือกเขาสูระบบแลว จึงนับวาเปนสาขาวิชาชีพหนึ่งที่สมควรให
ความสําคัญตอการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอยางเชน การพัฒนาหลักเกณฑ GMP 
ซึ่งเคยมีผูทําการวิจัยใหความเห็นวานาจะมีความเกี่ยวพันกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือเปนการ
สรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว โดย หากนําหลักเกณฑ GMP ใหมมาใช จะมีผลใหอุตสาหกรรมผลิตยาใน
ประเทศมีความสามารถในเรื่องการชวยใหประเทศชาติพึ่งพาตนเองไดอยางไร  ซึ่งในกรณีการบังคับ
ใช GMP ฉบับใหม ผูวิจัยเสนอวาอาจนํามาเชื่อมโยงกับหลักเเศรษฐกิจพอเพียงไดใน 2 ประเด็นคือ 

1) เมื่อมีการบังคับใช GMP ฉบับใหม จะเปนผลใหยาที่ผลิตในประเทศมีมาตรฐานการผลิต
ทัดเทียมกับยานําเขา จึงควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริโภคและบุคลากรการแพทยเกิดความ
มั่นใจและความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ผลิตไดภายในประเทศ เกิดทัศนคติและพฤติกรรมใน
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ผลิตภายในประเทศ อันจะสงผลทําใหมีการขยายตัวของตลาด
ภายในประเทศ และยังเปนการลดมูลคาการนําเขาฯอีกดวย 

2) เนื่องจาก PIC/S มีเงื่อนไขวาจะตองบังคับใช GMP กับอุตสาหกรรมยาแผนโบราณดวย 
ซึ่งถือเปนภูมิปญญาชาวบานที่สืบทอดกันมาแตโบราณ และถือเปนภูมิคุมกันดานยาอยางหนึ่งของ
คนในชาติ โดยเปนทางเลือกของผูบริโภค สถานที่ผลิตยาแผนโบราณของไทยโดยมากเปนโรงงาน
ขนาดเล็กในระดับชุมชนกระจายอยูตามจังหวัดตางๆทั่วประเทศและมีจํานวนมาก สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจะตองเตรียมมาตรการอยางรอบคอบและหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
รองรับปญหาที่จะเกิดและใหความชวยเหลืออยางเต็มที่ ถาสถานที่ผลิตยาแผนโบราณเหลานี้ตองปด
กิจการลงเทากับสงผลตอระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชน และทําใหภูมิปญญาชาวบานของไทยเรื่อง
สมุนไพรที่ส่ังสมมานานตองสูญเสียไป ซึ่งเทากับเปนการทําลายภูมิคุมกันดานทางเลือกในการใชยา
ลง และสวนทางกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
บทสรุป 

อุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศไทยมีความออนแอและกําลังสูญเสียขีดความสามารถในการ
แขงขัน  นโยบายแหงชาติดานยาในสวนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลิตยาไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค  เนื่องจากขาดหนวยงานรับผิดชอบ ขาดแผนการปฎิบัติตลอดจนขาดการชี้วัดและ
ติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งไมมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฎิบัติของ
หนวยงานราชการที่รับผิดชอบ กลไกการตลาดถูกบิดเบือนจากการแขงขันที่ไมเปนไปตามหลัก
การคาเสรีและเปนธรรม  การที่ วิชาชีพเภสัชอุตสาหกรรมมีความเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวกับ
อุตสาหกรรมจึงทําใหมีปญหาตางๆ ในทิศทางเดียวกัน เมื่ออุตสาหกรรมออนแอวิชาชีพเภสัช
อุตสาหกรรมก็ออนแอไปดวย   
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การกําหนดนโยบายของภาครัฐดานการศึกษามีความสําคัญมากตอความอยูรอดของเภสัช
อุตสาหกรรม ซึ่งเปนรากฐานความมั่นคงดานสาธารณสุข  ดังนั้นรัฐตองสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
การลงทุนและพัฒนาอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง ความรวมมือของทุกภาคสวนจะชวยผลักดันให
อุตสาหกรรมซึ่งสวนใหญเปนของคนไทยและเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการปรับตัว 
การสนับสนุนและสรางเภสัชกรอุตสาหกรรมที่มีความสามารถเหมาะสมจะชวยขับเคลื่อนใหมีการ
ยกระดับมาตรฐานใหเปนสากลตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาในที่สุด  

การปรับตัวของอุตสาหกรรมยาทั้งระบบไมใชเพียงเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตใหได GMP 
ของ PIC/S เทานั้น แตเปนการปรับตัวเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของอุตสาหกรรมที่สามารถอยูรอดและมี
ศักยภาพที่เขมแข็งพอที่จะตอสูกับการแขงขันในโลกาภิวัฒนได ทั้งหมดจึงมีหลักคิดมาจากการที่ตอง
สรางใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีความรู ซึ่งตองเปนความรูเทา รูทันและมีคุณธรรม นําไปสูความ
พอประมาณหรือความพอดี ความมีเหตุผลและมีการสรางภูมิคุมกันที่ดีใหเกิดขึ้น อันเปนหลัก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชสําหรับระบบยา จะเปนการสรางใหทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของมีกรอบแนวคิดหลักในการทํางานเปนหนึ่งเดียว  มีการมองไปที่เปาหมายรวมกันคือทุกฝาย
สามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืนและมีการพัฒนาเปนขั้นเปนตอนอยางเหมาะสม  ยุทธศาสตรและ
แผนการดําเนินการตางๆ ที่จัดทําขึ้นก็จะไมมีการขัดกันของผลประโยชนหรือมีก็นอยมากเนื่องจาก
ทุกอยางจะตั้งอยูบนพื้นฐานของความพอดีและเปนเหตุเปนผล  ทําใหเกิดความยอมรับและรวมมือใน
การดําเนินการ  ไมเปนภาระของภาคสวนใดภาคสวนหนึ่งโดยลําพัง 

รัฐตองเห็นความสําคัญของวิชาชีพเภสัชกรรมและมีความจริงใจในการแกไขปญหาของ
อุตสาหกรรม  โดยมีการประกาศยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการระดับชาติ มีการกําหนดมาตรการ
ตางๆ อยางชัดเจนเปนรูปธรรม จัดต้ังหนวยงานผูรับผิดชอบโดยตรงเพื่อคอยติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการและปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและใหบรรลุเปาหมายตาม
กําหนด  สงเสริมใหมีการวิจัยพัฒนายาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
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 คําสั่ง คณะเภสัชศาสตร 
ที่ 351 /2551 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชา  
‘เภสัชกรรมไทย 95 ป มุงสูศตวรรษใหม (2551-2556)’   

******************************************************************** 
 

 เนื่องจากในวาระสําคัญที่วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตรของประเทศไทยจะ
ครบรอบ 100 ป คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงจัดประชุม สมัชชา ‘เภสัชกรรมไทย 95 
ป มุงสูศตวรรษใหม (2551-2556)’ ในวันจันทร ที ่8 ธันวาคม 2551 ใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประชุม
เตรียมการ “สมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ป (พ.ศ.2556): บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมไทยและการศึกษา
เภสัชศาสตรในศตวรรษหนา” จึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดการประชุม ดังนี้ 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  1. ประธานคณะกรรมการอาํนวยการเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ป (พ.ศ. 2556) 

(ศ. ภก. ดร. มล.ประนต ชุมแสง)     
  2. นายกสภาเภสัชกรรม (ศ.(พิเศษ)ภก.ดร.ภาวิช ทองโรจน)      
  3. ประธานศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) 
 (รศ.ภญ.ดร.บังอร ศรีพานชิกลุชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน)    
  4.  ผศ.ภญ.ดร.สําลี ใจดี 
 
คณะกรรมการจัดการประชุม 
  1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร       ประธาน 
  2. รองคณบดีฝายบริหาร (ผศ.ภก.วิทยา จันทสูตร)     รองประธาน 
  3. รองคณบดีฝายวิชาการ (รศ.ภญ.ดร.สุรัตนา อํานวยผล)     รองประธาน 
  4. หัวหนาหนวยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตรสังคม (ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี) รองประธาน    
  5. หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรม หรือผูแทน      กรรมการ 
  6. หัวหนาภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม หรอืผูแทน     กรรมการ 
  7. หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา หรือผูแทน      กรรมการ 
  8. หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา หรือผูแทน      กรรมการ 
  9. หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา หรือผูแทน      กรรมการ 
 10. หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมี หรอืผูแทน      กรรมการ 
 

                                    



 11. หัวหนาภาควิชาเภสัชเวทหรือผูแทน      กรรมการ 
 12. หัวหนาภาควิชาชีวเคมี หรือผูแทน      กรรมการ 
 13. หัวหนาภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร หรือผูแทน     กรรมการ 
 14. หัวหนาภาควิชาอาหารเคมีหรือผูแทน      กรรมการ 
 15. หัวหนาโครงการจัดต้ังภาควิชาเภสัชกรรมคลนิิก หรือผูแทน   กรรมการ 
 16. หัวหนาโครงการจัดต้ังภาควิชาเภสัชศาสตรสังคม หรือผูแทน   กรรมการ 
 17. หัวหนาโครงการจัดต้ังภาควิชาบริหารเภสัชกิจ หรือผูแทน   กรรมการ 
 18. รศ.ภญ. ดาราวัลย ธัญญะวุฒิ       กรรมการ 
 19. รศ.ภญ.ดร.สุชาดา ชุติมาวรพันธ      กรรมการ 
 20. อ.ภก.ดร.คณิต สุวรรณบริรักษ      กรรมการ 
 21. รศ.ภญ.ดร.ธิติมา เพ็งสุภาพ       กรรมการ 
 22. รศ.ภก. ดร. ธงชัย  สุขเศวต       กรรมการ  
 23. ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ      กรรมการ 
 24. หัวหนาหนวยการศึกษาตอเนื่อง      กรรมการ 
 25. อ.ภญ.ดร. สุนทร ีท. ชัยสัมฤทธิ์โชค         กรรมการและเลขานุการ 
 26. ผศ. ภญ.ดร. ยุพดี ศิริสินสุข            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 27. นางณัฐสรา จิรันดร                              ผูชวยเลขานุการ 
 
 

ทั้งนี้ใหมีหนาที่จัดการประชุมสมัชชา ‘เภสัชกรรมไทย 95 ป มุงสูศตวรรษใหม (2551-2556)’   
ใหแลวเสร็จ 
 
 
     ส่ัง ณ วันที่  24 พฤศจิกายน 2551 
 
 
 

                                                    รองศาสตราจารย เภสัชกรหญงิ ดร.พรเพญ็ เปรมโยธิน 
         คณบดคีณะเภสัชศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                



จัดพิมพโดย  สภาเภสัชกรรม 
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
กองบรรณาธกิาร ผศ.ภญ.ดร.นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี 
   อ.ภญ.ดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค 
   นางสาวศศิวรรณ  จันทรเชื้อ 
 
จํานวน   500 เลม  ธันวาคม 2551 
  
พิมพที่   อุษาการพิมพ 
 
 
 
 
 
 

 

ขอขอบคุณเภสัชกรทุกทาน และคณะทํางานดานตางๆ 
ที่ใหความรวมมือ ในการประชุมสมชัชา  

‘เภสัชกรรมไทย 95 ป มุงสูศตวรรษใหม (2551-2556)’   
เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ป (พ.ศ. 2556)  

และการจัดทําเอกสารจนเสร็จสมบูรณ 
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