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3ถอดบทเรียน นพย. นักรบแนวหน้า

 หนังสือ ถอดบทเรียน นพย. (นักเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา) หรือนักรบแนวหน้า หรือผู้นำา

การจัดการปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในสังคม เล่มนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อสรุปผลงาน

และบทเรียนการทำางานของ นพย. ซึ่งก็คือผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้นำาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและ

จัดการปัญหาระบบยาของแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (ระยะที่ 1) แผนงานพัฒนา

กลไกเฝ้าระวังระบบยา และแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (ระยะที่ 2 และระยะที่ 

3) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า แผนงาน กพย. โดยดำาเนินงานร่วมกับ ชมรมเภสัชชนบท ภายใต้การสนับสนุน

โดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 ในหนังสือเล่มนี้ ท่านจะได้พบผลงานที่ นพย. มีส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหายาและ

ผลติภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่เหมาะสมในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมมากมาย ท้ังการเป็นแกนหลักหรือแกนนำาในการ

ขับเคลื่อน หรือ เป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา จนเกิดการเปลี่ยนแปลง

ไปในทิศทางท่ีเหมาะสมมากข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ต้ังแต่ระดับหน่วยงาน ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ 

จนได้รับรางวัลและการยอมรับอย่างกว้างขวาง สมควรเป็นบทเรียนให้ผู้สนใจที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว นำาไปศึกษา พัฒนาหรือต่อยอดการดำาเนินการต่อไป

 จากสภาพสังคมปัจจุบันและในอนาคตท่ีทวีความซับซ้อนมากข้ึน ปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่ไม่เหมาะสมในสังคมยังคงไม่หมดสิ้นไปจากสังคม แต่การที่ กพย. ได้ผลิต นพย. ขึ้นมา เสมือนเป็นการ

สร้างเหล่านักรบแนวหน้าข้ึน โดยนักรบเหล่านี้จะร่วมกับภาคีต่างๆ ในการดำาเนินการป้องกัน และจัดการ

ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ต่อไป

 พึงตระหนักเสมอว่า แม้ นพย. จะมีส่วนสำาคัญในการขับเคล่ือนดังกล่าว แต่ผลสำาเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ 

หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จึงเห็นสมควรขอบคุณ 

ยกย่องและชื่นชมภาคีร่วมต่างๆ ในผลสำาเร็จนี้ร่วมกัน
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 ด้วยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เห็นว่า ประเทศไทยมีปัญหาใน

ระบบยามากมายหลายแง่มุม และยังขาดหน่วยงานที่ทำาหน้าที่เฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อชี้แนะให้มีการจัดการ

ปัญหาเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ แม้จะมีสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งควรจะตอ้ง

รับผิดชอบในการเฝ้าระวังดังกล่าว แต่ก็มีศักยภาพเพียงการทำางานแบบต้ังรับเท่าน้ัน ดังน้ัน สสส.จึงได้ริเริ่ม

โครงการสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2551 โดยมอบหมายให้คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯระยะเวลา 4 ปี ชื่อแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและ

พัฒนาระบบยา เรียกย่อๆว่า “กพย.” เมื่อสิ้นสุดแผนงาน สสส.ก็ยังสนับสนุนต่อเนื่องเรื่อยมากระทั่ง

ปัจจุบัน โดยมีระยะเวลาดำาเนินงานแผนละ 3-4 ปี มีการปรับเปลี่ยนชื่อแผนงานบ้างเล็กน้อยในแต่ละ

ระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนี้

บทที่ 1
กพย. สร้างคน
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 เม่ือแผนงานกพย.ดำาเนินมาถึงกลางระยะ ท่ี 2 คือในปีพ.ศ.2556 ทีมงานพบว่าการขับเคลื่อนงาน

ท่ีผ่านมาสามารถดำาเนินการได้สำาเร็จในระดับพื้นที่และในลักษณะเฉพาะประเด็นเท่าน้ัน แต่ยังไม่สามารถ

บรรลุการจัดการปัญหาในเชิงระบบภาพรวมได้ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการขาดปัจจัยสำาเร็จที่สำาคัญคือ

กำาลังคนที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งเป็นหลักการที่สำาคัญ 

 ดังนั้น แผนงาน กพย.ร่วมกับชมรมเภสชัชนบท จึงได้ดำาเนินโครงการพัฒนาผู้นำาเครือข่ายในการ

เฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา หรือ นักเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (นพย.) เพื่อหนุนเสริมความ

เข้มแข็งในการจัดการปัญหาด้านยาให้แก่ประชาชน รูปแบบของการพัฒนาประกอบด้วย การอบรมภาค

ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และการดำาเนินโครงการศึกษาเพื่อเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยาในชุมชน 

โดยคาดหวังว่า จะทำาให้เกิดข้อเสนอแนะที่เชื่อมโยงไปสู่การจัดการปัญหาเชิงระบบในระดับนโยบาย  

วัตถุประสงค์เชิงกิจกรรมของการพัฒนา นพย. คือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. ได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีเก่ียวกับองค์ความรู้ท่ีจำาเป็นในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและการจัดการ

ปัญหายาเชิงระบบ

 2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานการทำางานจริงของผู้นำาการขับเคลื่อนและรณรงค์

ด้านยาและสุขภาพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำางาน

 3. ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะในการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาในระบบยา

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาพื้นที่สู่การแก้ไขเชิงระบบในรูปแบบการทำางาน

แบบเครือข่ายในพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมผ่าน Node วิชาการระดับภาค 

 4. มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ของแผนงานกพย. ร่วมกับเครือข่ายเภสัชกรและเครือข่ายอื่นๆ ในประเด็นต่างๆ

แผนงาน กพย. ระยะต่างๆ

ระยะที่

1

2

3

4

5

        ระหว่าง

19 สิงหาคม 2551 - 18 กันยายน 2554

26 ตุลาคม 2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2558

9 มีนาคม 2558  - 31 สิงหาคม 2560

1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2562

1 กันยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2564

ชื่อแผนงาน

แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา 

แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

แผนงานเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งกลไกเฝ้าระวัง
และพัฒนาระบบยา
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 การจัดอบรมรุ่นที่ 1 ได้เริ่มดำาเนินการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2556 และหลังจากนั้นก็มีการ

จัดอบรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวม 4 รุ่น 86 คน ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดเป็นเภสัชกรที่ทำางานใน

ภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลทั ่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 

โรงพยาบาลทหาร สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร้านยา และ

แผนงาน กพย. จำานวนนพย.ในแต่ละรุ่นมีดังนี้

การพัฒนานักเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (นพย.) รุ่นต่างๆ

รุ่นที่

1

2

3

4

รวม 4 รุ่น

จำานวน(คน)

20 

23

22

21

86 คน

ระหว่างปีพ.ศ.

2556-2557

2558-2559

2560-2561

2562-2563

ระหว่าง 2556-2563
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นพย. รุ่น 1-4 จำานวน 86 คน (จาก 33 จังหวัด) ประกอบด้วย

ภาคตะวันออก 

4 คน จาก 3 จังหวัด  

จันทบุรี ระยอง ปราจีนบุรี 

ภาคเหนือ 

11 คน จาก 5 จังหวัด

เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

พะเยา แพร่ น่าน

ภาคอีสาน 

50 คน จาก 14 จังหวัด 

บุรีรัมย์ อำานาจเจริญ 

ยโสธร 

ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

อุดรธานี ขอนแก่น 

หนองบัวลำาภู

นครราชสีมา สระบุรี 

ร้อยเอ็ด สกลนคร

มหาสารคาร สุรินทร์

ภาคกลาง 

8 คน จาก 4 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

ฉะเชิงเทรา สุโขทัย 

เพชรบูรณ์

ภาคใต้  

13 คน จาก 7 จังหวัด 

พัทลุง ปัตตานี ตรัง 

สงขลา นราธิวาส 

สุราษฎร์ธานี 
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11ถอดบทเรียน นพย. นักรบแนวหน้า

นพย. สร้างงาน

บทที่ 2
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12 นักรบแนวหน้าถอดบทเรียน นพย. 
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13ถอดบทเรียน นพย. นักรบแนวหน้า

 จากการดำาเนินการจัดอบรมหลักสูตรนักเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (นพย.) ตั้งแต่ ปี 2556 

ถึงปัจจุบัน พบว่าผูที้่ผ่านการอบรมในโครงการมีการพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์และสังเคราะห์

สถานการณ์ปัญหาในระบบยาได้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน

และจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง ทำาให้เกิดการมองปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น นำาไปสู่การแก้ไข

ปัญหายาเชิงระบบ มีโอกาสนำาความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปัญหายาในพื้นที่

ของตน มีการเช่ือมร้อยและประสานการทำางานกับเครือข่ายต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ หลายพื้นที่มี

โอกาสได้ร่วมประสานงานขับเคลื่อนกับเครือข่ายระดับบน เช่น อย. กสทช. เครือข่ายภาคประชาสังคม 

เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมขึ้นหลากหลายประเด็น ซึ่งจะขอยกตัวอย่างมาพอเป็นสังเขป ดังนี้

บทที่ 2 นพย.สร้างงาน 

บทที่ 2
นพย. สร้างงาน
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14 นักรบแนวหน้าถอดบทเรียน นพย. 

1. การจัดการปัญหาการใช้สเตอรอยด์ในทางที่ไม่เหมาะสม
 ปัญหาการนำาสเตอรอยด์ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนั้นมีมานานมากกว่า 40 ปี การศึกษาของ

สำาลี ใจดีและคณะ ในปี พ.ศ.2519 ได้ระบุถึงสภาพปัญหาของการใช้ยาของประชาชนที่มีการดูแลรักษา

ด้วยตนเองว่ามีความนิยมนำายาในกลุ่มปฏิชีวนะ กลุ่มยาแก้ปวด กลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ 

รวมถึงกลุ่มคอร์ติโคสเตอรอยด์มาใช้ โดยมีการใช้ที่ขาดความรู้อย่างเพียงพอเป็นจำานวนมาก การพยายาม

ทำาความเข้าใจและรับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาของการใช้ยาอย่างผิดๆในช่วงเวลาน้ัน อาจเรียกได้ว่าเป็น

ช่วงเวลาของการรู้แจ้ง (Enlightenment) ของปัญหาการใช้ยาที่มีรูปแบบต่างๆของการใช้ที่ไม่เหมาะสม

โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของสเตอรอยด์

ช่วงสมัยใหม่ของปัญหาสเตอรอยด์

 ช่วงระหว่างปี 2525 – 2540 เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ทำาความเข้าใจและแก้ไขปัญหายาที่มี

รูปแบบการใช้ไม่เหมาะสม สเตอรอยด์ถูกหยิบยกขึ้นเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาสำาคัญเนื่องจากพบว่ามี

การนำามาใช้ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าวิตก

 การให้ความสำาคัญเรื่องของสเตอรอยด์โดยตรงนั้น ไม่ปรากฏชัดเจนในนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข แต่ได้ให้ความสำาคัญกับการลดปัญหายาชุด โดยนโยบายดังกล่าวปรากฏอยู่ในนโยบายของ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาปี 2526 ที่ให้มีการกวดขันให้ยาชุดหมดไป เนื่องจากพบยาชุด

ที่ใช้กันแพร่หลายมาก ได้แก่ ยาชุดแก้ปวดเมื่อย ยาชุดแก้ไข้หวัด มักมีสเตอรอยด์ผสมอยู่ด้วยเสมอ 

 มีความพยามในการศึกษาและทำาความเข้าใจถึงเหตุและผลของการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมของ

สังคมไทยจำานวนมากมายในช่วงเวลาดังกล่าว จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เฟื่องฟูของการศึกษาและ

ทำาความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างมาก 

 การพยายามทำาความเข้าใจสถานการณ์และสภาพปัญหาในช่วงเวลานั้น มีทั้งการประเมินและ

ตรวจสอบสถานการณ์ปัญหายาชุดในสังคมไทยทุกภาคส่วน เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมสำาหรับ

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยหลายการศึกษาพบว่ามีความนิยมในการใช้ยาแก้ปวด ยาชุด ยาปฏิชีวนะ 

ยาฉีดเพื่อหวังผลในการบรรเทาอาการปวดข้อและการอักเสบของกล้ามเนื้อ โดยจะซื้อยาต่างๆเหล่านี้ได้

ง่ายจากร้านขายของชำาที่กระจายอยู่ทั่วไป ด้วยการบอกชื่อยาที่ต้องการ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ใช้นั้นล้วน

ได้รับการแนะนำามาจากบุคคลใกล้เคียง การโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อต่างๆและประสบการณ์ของตนเอง

ในอดีต มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกซื้อยามารับประทานเองซึ่งมักมีพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่

เหมาะสม โดยพฤติกรรมที่ผู้คนนิยมรักษาตนเองด้วยการเลือกซื้อยาใช้เองนี้ยังคงเป็นที่นิยมถึงปัจจุบัน 

แม้ว่าระบบสวัสดิการด้านสุขภาพจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็ตาม
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15ถอดบทเรียน นพย. นักรบแนวหน้า

 หลักเกณฑ์ที่ผู้คนในสังคมใช้สำาหรับการตัดสินใจเลือกใช้ยาคือการทำามาหากิน การหาเลี้ยงปาก

เลี้ยงท้องสำาคัญกว่าอันตรายที่จะเกิดจากยาในภายหน้า การเลือกกินยาชุดก็เพื่อให้สามารถทำางานต่อได้ 

เกิดค่านิยมว่า ยาดีต้องเป็นยาที่แรงและได้ผลรวดเร็วในการรักษาบรรเทาอาการเจ็บป่วย โดยยาสามัญ

ประจำาบ้านที่ได้รับมาจากสถานีอนามัยหรือแม้กระทั่งจากโรงพยาบาลนั้นได้รับความเชื่อถือน้อยมาก 

โดยเชื่อว่ายาสามัญประจำาบ้านนั้น ไม่ว่าจะได้รับจากที่ไหนก็ตามจะมีความแรงน้อยและได้ผลช้ากว่ายา

ที่หาซื้อได้จากร้านขายของชำา ยาท่ีได้จากร้านขายของชำามีความหมายต่อชาวบ้านมาก ที่สำาคัญคือ

ชาวบ้านเชื่อว่ายาจากร้านขายของชำาไม่น่าจะมีอันตราย เพราะถ้ามีอันตรายเจ้าหน้าที่รัฐคงจะไม่ปล่อย

ให้ออกมาวางจำาหน่าย 

 ในช่วงเวลาดังกล่าวมีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาออกมามากมาย ตั้งแต่การให้

ความสนใจกับแหล่งกระจายยาของชุมชนในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาให้ถูกต้อง การให้ความ

สนใจกบัการจัดหายาที่ปลอดภัยมาทดแทนยาท่ีเป็นปัญหาของชุมชน แผนการจัดอบรมและเผยแพร่

ให้ความรู้แก่ชาวบ้านให้เข้าใจถึงโทษและภัยของยาชุดและยาสเตอรอยด์มีอยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำาปี

ของพื้นที่ต่างๆ และการฝึกอบรมด้วยวิธีการใหม่ๆด้วยการให้ความรู้ที่เข้าใจง่ายและฝึกปฏิบัติเองได้เอง

ในชุมชน โดยมีทั้งความรู้เรื่องโรค ยาและการนวดไทยเพื่อแก้ปัญหาอาการปวดเมื่อยและลดการใช้ยาชุด 

ยาแก้ปวด จนถึงแนวคิดการใช้กฎหมายในการจัดการกับปัญหา เช่น การแก้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับยาเพื่อ

แก้ไขปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมของประชาชน

 ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ กระแสของการเรียนรู้ ทำาความเข้าใจและแก้ไขปัญหาของสเตอรอยด์ที่ไม่

เหมาะสมนั้นจะอยู่ในรูปแบบ ยาชุด - YACHUD ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ยาและแหล่งกระจายยาต่างๆ ช่วงเวลา

ดังกล่าวมีความเชื่อว่าผู้ใช้ยาขาดความรู้และเข้าใจผิดเกี่ยวกับอันตรายของการใช้สเตอรอยด์ รูปแบบ

การแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่คือการส่งเสริมและเพิ่มเติมองค์ความรู้ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน

แก้ไขปัญหา

 สเตอรอยด์กับยาชุดนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ความเป็นจริงนั้นมีความซ้อนทับที่ไม่

แนบสนิทกันอยู่ เพราะในปัจจุบันยาชุดไม่ได้หายไปไหนยังคงมีอยู่ในร้านขายยา ร้านขายของชำาและมี

ยาสเตอรอยด์อยู่ร่วมด้วยเสมอ แต่ที่มีความแตกต่างจากอดีตคือ สถานการณ์สเตอรอยด์มีความซับซ้อน

และลุกลามมากขึ้น เพราะมีการนำาสเตอรอยด์ไปปลอมปนในผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ
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16 นักรบแนวหน้าถอดบทเรียน นพย. 

 ในระดับพื้นท่ีปฏิบัติงานนั้น มีการตรวจพบสเตอรอยด์ในผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกจากยาลูกกลอน

อยู่เนืองๆ โดยเฉพาะพื้นที่แถบภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีการปลอม

ปนสเตอรอยด์ในยานำ้าแผนโบราณจำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งมีผู ้เสียชีวิตจากการได้รับยาดังกล่าว 

หนังสือพิมพ์ลงข่าวเป็นระยะๆระหว่างปี 2546 และ 2548 

 กระทั่งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล เป็น

ประธานในขณะน้ัน) ได้ประสานงานกับสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาผลักดันให้เกิดการแก้ไข

ปัญหาสเตอรอยด์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและต่อมา ช่วงระหว่างเมษายน-ธันวาคม 2550 สำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสเตอรอยด์เสนอต่อกระทรวง

สาธารณสุข โดยมีมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับ

ผู้ผลิต ผู้นำาเข้าและผู้จำาหน่าย

ช่วงเวลาหลังสมัยใหม่ของปัญหาสเตอรอยด์

 จากช่วงเวลาสมัยใหม่สู่หลังสมัยใหม่ของปัญหาสเตอรอยด์นั้น มีจุดเปลี่ยนอยู่ที่มุมมองในการ

จัดการแก้ไขปัญหา การศึกษาของรัชตะ รัชตะนาวิน และคณะ ได้แสดงให้เห็นภาพปัญหาระดับบุคคล 

โดยช้ีว่า ผลกระทบจากการใช้สเตอรอยด์ในทางที่ไม่เหมาะสมทั้งที่ตั้งใจและที่ถูกหลอกลวงให้ใช้ คือ

ภาวะความเจ็บป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษา

 เด่นชัย ดอกพอง ได้ทำาการศึกษาโดยนำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของรัชตะ มาต่อยอดและเสนอ

แนวทางการดูแลและจัดการปัญหาท่ีแตกต่างจากในอดีต คือเสนอให้พัฒนาแนวทางการค้นหา การคัดกรอง

การวินจิฉัยและการรักษา โดยการมีส่วนร่วมต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 
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(รพ.สต.) และโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งต่อมาได้ขยายการดำาเนินงานในลักษณะดังกล่าวไปยัง อ.อุทุมพรพิสัย 

อ.กันทรารมย์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี และอีกบางอำาเภอใน จ.ร้อยเอ็ด 

จ.สกลนคร จ.อำานาจเจริญ จ.สุรินทร์ และจ.ยโสธร ในปี 2555 

 การดำาเนินการเพื่อจัดการปัญหาสเตอรอยด์ของเครือข่ายจัดการปัญหาการใช้สเตอรอยด์อย่าง

ไม่เหมาะสมในช่วงหลังสมัยใหม่นั้น มีดังนี้

 • เครือข่ายเภสัชสาธารณสุขเขต 5 และแผนงานกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 

ดำาเนินโครงการการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาสเตอรอยด์ปลอมปนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อศึกษาปัญหา

และพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาฯในช่วงปี 2554 

 • ประมาณปี 2554 เป็นต้นมา เครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ (ศรีสะเกษ 

อุบลราชธานี อำานาจเจริญ บุรีรัมย์) ได้ร่วมกันริเริ่มแก้ปัญหาสเตอรอยด์อย่างจริงจัง เน้นการสร้างระบบ

ดูแลผู้ป่วยในชุมชน โดยการสนับสนุนของแผนงานกพย.

 • เครือข่ายเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน จ.ร้อยเอ็ด ดำาเนินการจัดการปัญหายาไม่เหมาะสมใน

ชุมชนในปี 2555 ที่เน้นการทำางานเชิงรุกทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนไปพร้อมๆกัน ซึ่งต่อมา

ได้เป็นต้นแบบของแนวคิดการจัดการปัญหาการใช้สเตอรอยด์อย่างไม่เหมาะสม

 • กพย.จัดประชุมระดมความร่วมมือในการจัดการปัญหาสเตอรอยด์ เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม  

2555 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสเตอรอยด์

 • สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ณ สำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อบูรณาการการทำางานและกำาหนดมาตรการเพิ่มเติมในการควบคุม

สถานการณ์ปัญหายาแผนโบราณปลอมปนสเตอรอยด์ โดยสรุปว่าจะมีการจัดทำาแนวทางแก้ไขปัญหา 

กรณีมีการจำาหน่ายยาแผนโบราณโดยรถเร่ในลักษณะที่ดำาเนินการในรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อที่

จะสามารถดำาเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ

 • สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ทำาหนังสือลงวันท่ี 10 กันยายน 2555 ถึง กพย.และ อย. 

เรื่องขอให้มีการรวมศูนย์เพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสเตอรอยด์แบบเบ็ดเสร็จ และต่อมาเมื่อ

วันที่ 16 มกราคม 2556 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ยกเลิกกลุ่มยาแผนโบราณที่เป็นยาสามัญประจำาบ้าน 6 กลุ่มสรรพคุณ และ 3 กลุ่มตำารับ ทำาให้มีการ

ควบคุมกำากับยาแผนโบราณเหล่านี้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น
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 • สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) เครือข่าย

เภสัชกรสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: คบส.ภาคอีสาน) และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดสัมมนา

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาสเตอรอยด์ กรณีการปลอมปนในยาแผนโบราณตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึง

การกระจายยา ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ 

จ.ขอนแก่น ได้ข้อสรุปเชิงยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสเตอรอยด์ในประเทศไทยเพื่อเสนอแก่ อย.และ

ได้ขอความร่วมมือจากเครือข่ายฯในการจัดการปัญหาอย่างจริงจังโดยดำาเนินการไปพร้อมๆกันทุกจังหวัด

ในเครือข่ายฯ

 • สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและคบส.ภาคอีสานแถลงข่าวและมอบนโยบายการจัดการ

ปัญหาสเตอรอยด์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ในการประชุมคบส.ภาคอีสาน ครั้งที่ 1/2556 ณ โรงแรม

ประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี ให้ทุกจังหวัดดำาเนินการไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้จัดทำาขึ้นร่วมกัน

 • คบส.ภาคอีสานร่วมกับ อย. บก.ปคบ.และ กสทช.บุกทลายโรงงานผลิตยาแผนโบราณในเขต 

อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 โรงงานนี้ใช้วิทยุชุมชนเถื่อนโฆษณาขายยาปลอมด้วย 

พบยาที่มีทั้งทะเบียนปลอม การสวมทะเบียน และยาที่ไม่มีทะเบียน

 • เครือข่ายจัดการปัญหาสเตอรอยด์ ร่วมกับ อย.จัดประชุมปรับปรุงยุทธศาสตร์เพ่ือจัดการปัญหา

สเตอรอยด์ปลอมปน และวางแผนดำาเนินการขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 

2557 ณ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • คบส.ภาคอีสานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกเฝ้าระวังการกระจายยาผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่มีการปลอมปนสเตอรอยด์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “โหมแฮงแรงไฟ คนอีสานบ่เอาสเตอรอยด์” 

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี เพื่อจัดการกลไกในการเชื่อม

ร้อยและส่งต่อข้อมูลสำาหรับการเฝ้าระวังในระดับพื้นที่ 

 • เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเขตบริการสุขภาพที่ 7 ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น “TORAKhong” 

(โทรโข่ง) เพื่อช่วยในการส่งต่อข้อมูลการเฝ้าระวังสเตอรอยด์ปลอมปนที่กระจายในพื้นที่
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 • สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการระบบ

สารสนเทศเพื่อจัดการปัญหาสเตอรอยด์ มีระบบ FDA Reporter เพื่อทวนสอบระบบการกระจายยา 

สเตอรอยด์จากแหล่งผลิตและแหล่งนำาเข้า

 • กพย. ชมรมเภสัชชนบท มูลนิธิหมอชาวบ้าน และเครือข่ายรณรงค์จัดการปัญหาสเตอรอยด์ 

จัดงาน “มหกรรมการจัดการปัญหายาสเตอรอยด์ที่ไม่เหมาะสมในระดับชาติ” วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม

2557 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กทม. เพื่อร่วมกันทบทวนและพัฒนา

กระบวนการแก้ไขปัญหาสเตอรอยด์ พร้อมกับเปิดตัว Application KnowSteroids สำาหรับประชาชน

 • กพย. ชมรมเภสัชชนบท มูลนิธิหมอชาวบ้าน เครือข่ายรณรงค์จัดการปัญหาสเตอรอยด์และ

สภาเภสัชกรรมร่วมกันผลักดันเรื่องปัญหาสเตอรอยด์เข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 

มติ 4 เรื่องการจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย

 • ภาคีต่างๆร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพ

คนไทย เมื่อ 12 กันยายน 2557 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เพื่อนำาเข้าสู่การ

พิจารณาในสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 7
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 • การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (7th Thailand National Health Assembly) 

ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี มีฉันทามติต่อประเด็นการจัดการ 

สเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย โดยยอมรับข้อเสนอยุทธศาสตร์การดำาเนินการทั้ง 16 ด้านในการ

แก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์สเตอรอยด์ที่มีการนำาไปใช้อย่างไม่เหมาะสมระดับปลายนำ้าในประเทศไทย

 ในระดับปลายนำ้าหรือชุมชนหมู่บ้านน้ัน แม้จะทุ่มเทความพยายามในการแก้ไขปัญหามากแค่ไหน 

ปัญหาการใช้สเตอรอยด์ก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดหรือบรรเทาความรุนแรงลงแต่อย่างใด

 แต่เดิมเรามีข้อมูลการปลอมปนสเตอรอยด์พบเฉพาะในยาเม็ดลูกกลอนและการมีสเตอรอยด์

ร่วมในยาชุดชนิดต่างๆเพียงเท่าน้ัน แต่ต่อมาเราพบการระบาดของยานำ้าแผนโบราณสามัญประจำาบ้าน

ที่ปลอมปนสเตอรอยด์เสมอ ความพยายามในการแก้ไขปัญหายังไม่ก้าวหน้าไปเท่าท่ีควรนัก แม้ว่าสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาจะปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับยาสามัญประจำาบ้านที่เป็นยานำ้าแผน

โบราณก็ตาม เราก็พบอีกว่ามีการปลอมปนสเตอรอยด์ในอาหารประเภทเครื่องดื่มสมุนไพร  

 ส่วนการผสมสเตอรอยด์ลงไปในเครื่องสำาอางนั้นก็มีการลักลอบผลิตและขายกันเรื่อยมา โดยไม่

เอิกเกริกนัก เจาะจงในการกระจายและการโฆษณาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มโดยตรง ผลิตภัณฑ์ที่

มีปัญหามีทั้งเครื่องสำาอางที่ไม่มีฉลากและที่มีฉลาก มีการจดแจ้งครบถ้วนถูกต้อง ช่องทางการจำาหน่าย

เครื่องสำาอางเหล่านี้ นอกจากร้านค้าทั่วไปแล้ว แม้แต่คลินิกเสริมความงาม ก็ยังมีการใช้สเตอรอยด์โดยที่

ไม่มีแพทย์สั่งจ่าย  ส่วนการโฆษณาและการจำาหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ยากที่จะควบคุมดูแลได้อย่าง

ทั่วถึง
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สเตอรอยด์รั่วไหลออกนอกระบบการควบคุมกำากับ

 แม้ว่าจะมีกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆในการควบคุมการผลิตและการจำาหน่ายสเตอรอยด์ 

แต่เหตุใดก็ยังพบสเตอรอยด์แพร่หลายในสถานที่อันมิบังควรอยู่เสมอ การศึกษาของดวงทิพย์และคณะ

เมื่อปี 2540 ได้ระบุว่า ผู้ผลิตและผู้นำาเข้าสเตอรอยด์มีการแสดงรายงานการผลิตนำาเข้าต่อสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาตำ่ากว่าปริมาณที่เป็นจริงร้อยละ 22.2 มีการกระจายให้แก่ร้านขายยาแผน

ปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ขย.2) ร้อยละ 15.08 ร้านขายยา

แผนปัจจุบัน (ขย.1) มีการขายยาสเตอรอยด์โดยไม่มีใบสั่งแพทย์ถึงร้อยละ 57.7-77.3 ขณะที่ร้านขายยา

ประเภท 2 ซึ่งไม่สามารถขายยาสเตอรอยด์ได้นั้น พบว่ามีการขายยาดังกล่าวถึงร้อยละ 15.2-48.3 และ

มีลักษณะที่คล้ายกันในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

 สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา มีรายงานว่า มีบริษัทท่ีผลิตและนำาเข้ายา prednisolone 

ในรูปแบบเม็ดรับประทานจำานวน 54 แห่ง มีทะเบียนยา 129 ตำารับ ขณะที่บริษัทที่ผลิตและนำาเข้ายา 

dexamethasone รูปแบบเม็ดมีจำานวน 36 แห่ง มีทะเบียนยา 128 ตำารับ ปริมาณที่มีการผลิตและนำา

เข้ายาสำาเร็จรูประหว่างปี 2551 – 2555 สำาหรับ prednisolone มีจำานวนประมาณ 220 ล้านเม็ด โดยมี

การกระจายไปยังบริษัทยาร้อยละ 35.77 คลินิกร้อยละ 36.1 และร้านขายยาร้อยละ 6.08  ส่วน dexa-

methasone มีการผลิตและนำาเข้าจำานวนโดยประมาณ 430 ล้านเม็ด มีการกระจายไปยังบริษัทยามาก

ถึงร้อยละ 91.05 ขณะที่กระจายไปยังโรงพยาบาลเพียงร้อยละ 0.87  

 จากข้อมูลข้างต้น เช่ือได้ว่า การนำาไปใช้ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลน้ัน มีการใช้ในลักษณะที่มี

ข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ตามความจำาเป็น ขณะที่ dexamethasone ซึ่งผลิตและนำาเข้ามาในประเทศไทย

จำานวนมากน้ันไปอยู่นอกระบบโรงพยาบาลเพ่ือนำาไปผลิตเป็นยาชุด ผสมในยาลูกกลอนและยาแผนโบราณ  

การศึกษาของเนาวรัตน์พบว่า มีการรั่วไหลของ prednisolone และ dexamethasone ไปในทางที่

ไม่เหมาะสมร้อยละ 53.8 และร้อยละ 97.44 ตามลำาดับ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่ซึ่งมัก

พบการปลอมปน dexamethasone ในผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆเป็นส่วนใหญ่
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 ระบบเฝ้าระวังการร่ัวไหลของ อย. (FDA Reporter Raw Material to Finished Product) นั้น 

สามารถกำากับดูแลได้เฉพาะยาสเตอรอยด์ที่บริษัทและโรงงานต้องการรายงานเท่านั้น ยังไม่สามารถ

พัฒนากลไกจัดการปัญหารั่วไหลของสเตอรอยด์ออกนอกระบบได้ 

 ตัวอย่างการดำาเนินคดีเก่ียวกับสเตอรอยด์นอกระบบการกำากับดูแลท่ีร้านขายยาแห่งหนึ่งใน 

จ.ขอนแก่น โดยสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสถานี

ตำารวจภูธรบ้านไผ่ พบสเตอรอยด์ที่ไม่มีทะเบียน (ไม่มีการแสดงฉลาก) จำานวน 1,560,000 เม็ด พร้อมยา

ชุดจำานวน 162 ชุด  ในสเตอรอยด์จำานวน 1,560,000 เม็ดน้ัน สามารถจำาแนกได้ 11 รูปแบบท่ีแตกตา่งกัน

 การลักลอบนำาเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ในประเทศไทยเกิดขึ้นได้ไม่ยาก ทางหน่ึงคือด่านชายแดนทั่วไป

ที่มักไม่เข้มงวด เช่น ด่านชั่วคราวหรือด่านวัฒนธรรม ซึ่งทางเหนือสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนซึ่ง

เป็นแหล่งใหญ่ของเภสัชเคมีภัณฑ์ได้ อีกทางหนึ่งคือ ทางด่านตามระบบปกติโดยผู้นำาเข้าจะสำาแดงเท็จ

ในรูปแบบต่างๆ 

ภาพที่ 1 แสดงการกระจายยาในกลุ่มคอร์ติโคสเตอรอยด์ในพื้นที่ประเทศไทย ที่มา: เนาวรัตน์ ทิพย์อุทัย (2556). 

โครงการศึกษาความคิดเห็นต่อมาตรการการกำาหนดรูปแบบหรือการแสดงสัญลักษณ์ของยา steroid รูปแบบรับประทาน: 

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ภาพที่ 1
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ข้อเสนอเพื่อการควบคุมการกระจายสเตอรอยด์ (ระดับต้นนำ้า)

 1. ควรทบทวนทะเบียนตำารับยาเหล่าน้ี โดยกำาหนดรูปลักษณ์ยาสเตอรอยด์เพ่ือให้สามารถติดตาม

และควบคุมได้ง่ายขึ้น

 2. จำากัดช่องทางการกระจายสเตอรอยด์อย่างจริงจัง ซึ่งแต่เดิมนั้นเสมือนไร้การควบคุม เป็นการ

กระทำาในทางลับโดยเป็นที่รู้กันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย การปรับระบบการกระจายใหม่นั้น อาจกำาหนดให้

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้จำาหน่ายหรือเป็นผู้กระจายแต่เพียงผู้เดียว

 3. เข้มงวดให้มากข้ึนกับการรายงานการผลิต การนำาเข้าและการกระจายสเตอรอยด์โดยผู้ประกอบการ

บทเรียนจากการจัดการปัญหาสเตอรอยด์ของ นพย.

 การจัดการปัญหาสเตอรอยด์ระดับชุมชนและครอบครัวมีการดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและ

ยาวนาน แทบจะเรียกได้ว่าเป็นการทำางานแนวทางแรกๆท่ีเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขร่วมกันดำาเนินงาน

และต่อยอดการจัดการปัญหา 

 กระนั้นก็ดีปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่สามารถจัดการให้ลุล่วงได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้ป่วยในพื้นที่ยัง

เจ็บป่วยและได้รับผลกระทบจากสเตอรอยด์โดยไม่รู้ตัว ปัญหาส่วนหนึ่งคือการมองปัญหาที่เกิดขึ้น

ว่าเป็นหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุข ที่ต้องทำางานแก้ไขปัญหาโดยลำาพัง ขณะที่ชุมชนยังไม่สามารถ

เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาที่ยุ่งยากและซับซ้อนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เครือข่ายเภสัชกร นพย. ซ่ึงทำางานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมีบทเรียนการทำางานเพ่ือจัดการปัญหาสเตอรอยด์

ที่สามารถสรุปได้พอเป็นสังเขปดังนี้ 

 การพัฒนารูปแบบการทำางาน : จากสถานการณ์การจ่ายยาผู้ป่วยนอก ได้พบผู้ป่วยที่ได้รับผล

ข้างเคียงจากการใช้ยาที่หลากหลาย จึงไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วย พบการบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างผิดๆ 

รวมถึงยาแผนโบราณที่ไม่มีทะเบียนยา มีการปลอมปนสเตอรอยด์ จึงคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหา โดย

เริ่มจากการสืบค้นข้อมูล ระบุปัญหาหรือความเสี่ยง สื่อสารความเสี่ยงหรือคืนข้อมูลสู่ชุมชนโดยใช้โมเดล

ชุมชนจัดการยาและผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง ควบคู่ไปกับการบังคับใชก้ฎหมาย โดยประสานงานกับหน่วยงาน

ตำารวจ ร่วมกับทีมงานสุขภาพอำาเภอพัฒนาเป็นเครือข่ายศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านสุขภาพ มีนายอำาเภอ

เป็นประธาน มี อสม.สายลับสเตอรอยด์ มี อสม.ต้นแบบงานคุ้มครองผู้บริโภค มีต้นแบบเครือข่ายการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพสำาหรับการถ่ายทอดประสบการณ์สู่พื้นที่อื่นต่อไป
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 จุดเด่น : สร้างตำาบลต้นแบบ และถอดบทเรียนเผยแพร่ข้อมูลสู่พื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้แนวทาง

การจัดการความเสี่ยงในการแก้ไขปัญหา ใช้มาตรการในชุมชนในการดำาเนินการ จัดทำาข้อตกลงความ

ร่วมมือในการเฝ้าระวังยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่เหมาะสมในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และให้ทางเลือกในการหลีกเล่ียงสารสเตอรอยด์โดยอาศัยความร่วมมือ

กับงานแพทย์แผนไทย เน้นการขับเคลื่อนของเครือข่ายอำาเภอไปสู่นโยบายระดับจังหวัด

 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : มีเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชน / กลุ่มเป้าหมายคือคนในชุมชน และ

ผู้ประกอบการ / มีศูนย์เฝ้าระวังในชุมชน / มีข้อตกลงและมาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน มีเครือข่าย

ผู้นำาชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันเป็นนโยบาย 
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2. การจัดการปัญหายาชายแดน
 ยาที่เป็นปัญหาชัดเจนโดยเฉพาะยาสเตอรอยด์ ซึ่งปัจจุบันภายในประเทศมีการควบคุมกำากับ

เข้มงวดมากขึ้น ได้ถูกลักลอบขนข้ามแดนมาและคืบคลานเข้ามาถึงในเขตเมือง เครือข่ายยาชายแดน

โดยการสนับสนุนจากแผนงาน กพย.ได้ดำาเนินการศึกษาสถานการณ์ปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

แพร่หลายในพื้นที่เขตแดนระหว่างประเทศ

 พบว่า ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากต่างประเทศมักมีแหล่งท่ีมาจากประเทศจีน อาศัยกองทัพมด

ผ่านด่านชายแดนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เช่น เชียงราย หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี และยัง

พบในพื้นที่กลางเมืองเชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น และบางจังหวัดในภาคใต้ เช่น สงขลา ยะลา 

การข้ามพรมแดนของยาและเภสัชเคมีภัณฑ์สเตอรอยด์

 ช่องผ่านแดนที่เป็นทางการโดยรอบประเทศไทยนั้น มี 89 ช่องทางใน 25 จังหวัด โดยแนวเขต

พื้นที่ทางบกชายแดนมีระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,656 กิโลเมตร ครอบคลุม 31 จังหวัด เชื่อมต่อ

ประเทศกัมพูชา 798 กิโลเมตร (7 จังหวัด) ประเทศลาว 1,810 กิโลเมตร (12 จังหวัด) ประเทศพม่า 

2,401 กิโลเมตร (10 จังหวัด) และประเทศมาเลเซีย 647 กิโลเมตร (4 จังหวัด) ขณะที่ด่านอาหารและยา

มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมการนำาผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร มีทั้งหมด 

50 ด่าน
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ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหายาชายแดนในภาคต่างๆ

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ศุลกากรหนองคายร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาหนองคาย ได้ทำาการตรวจค้นรถโดยสาร

สาธารณะประจำาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว บริเวณช่องตรวจรถโดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ พบถุง

วางอยู่ภายในรถโดยสาร ภายในพบขวดพลาสติกสีขาว ระบุชื่อยา Dexamethasone และ Piroxicam 

รวมทั้งสิ้น 170,000 เม็ดโดยไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ

 พื้นที่ จ.เลย พบสเตอรอยด์ฉลากภาษาจีนข้ามแดนมาจากประเทศลาว โดยแม่ค้าชาวม้งนำาข้าม

มาขายบริเวณตลาดชายแดน อ.เชียงคาน พร้อมยาชุดและยาอื่นๆที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ให้

ข้อมูลว่านำายามาจาก สปป.ลาว เพื่อมาขายให้ทั้งชาวไทยและชาวลาวที่อาศัยในประเทศไทย

 พื้นที่ จ.มุกดาหาร บริเวณด่านชายแดนไทย-สะหวันนะเขต ตรวจพบการลักลอบนำาเข้ายา

ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย รวมถึงสเตอรอยด์ฉลากภาษาจีน พร้อมยาชุดจำานวนหนึ่ง แม่ค้าชาว

เวียดนามให้ข้อมูลว่า นำาเข้ามาเพื่อจำาหน่ายให้กับชาวเวียดนามที่เจ็บป่วยเป็นหลัก ไม่ได้ตั้งใจนำามาขาย

ให้กับคนไทยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลว่า พบยาลักษณะดังกล่าววางขายอยู่ในร้านขายยาใน

ตัวเมือง จ.มุกดาหารด้วยเช่นกัน

 ภาคเหนือ 

 ในพื้นที่ จ.เชียงราย มีการวางขายยาสเตอรอยด์อย่างแพร่หลายในตลาดนัดชายแดน จำาหน่าย

ทั้งขายปลีกและขายส่งแก่ชาวไทย ชาวม้งและชาวลาวที่ข้ามแดนมาซื้อและขายของที่ตลาดนัด และพบ

ยาระงับปวดกลุ่ม NSAIDs จากประเทศเวียดนามและจีน โดยยายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยมี

เป้าหมายจะนำาไปขายในตัวเมือง จ.เชียงใหม่ และระหว่างที่เครือข่ายติดตามปัญหาฯทำางานอยู่ในพื้นที่

เชียงของเพื่อเก็บข้อมูล ก็ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาว่า ที่ฝั่ง สปป.ลาว แขวงบ่อแก้ว 

เจ้าหน้าที่ของทางการลาวได้ตรวจพบไซบูทรามีนจำานวนหนึ่งกำาลังจะถูกนำาข้ามมาที่ประเทศไทย (แต่ยัง

ไม่สำาเร็จ ถูกทางการลาวตรวจสอบพบก่อน – กฎหมายยาของสปป.ลาว มีเร่ืองของการควบคุมการส่งออก

ยาด้วย) 

 พื้นที่ อ.เวียงแก่น มีชายแดนติดกับสปป.ลาว มีจุดผ่อนปรนชายแดน 2 แห่ง คือจุดผ่อนปรน

ชายแดนบ้านแจมป๋อง และจุดผ่อนปรนชายแดนบ้านห้วยลึก มีผู้ป่วยแพ้ยารุนแรงจากร้านชำาเข้ามารับการ

รักษาในรพ.เวียงแก่น ปีละไม่ตำ่ากว่า 5 ราย ยาที่ผู้ป่วยแพ้ส่วนใหญ่เป็นยาในกลุ่มปฏิชีวนะ เช่น Amox-

yciillin, Dicloxacillin, Ampicillin จากการสำารวจร้านชำา พบยาผิดกฎหมายมากมาย เช่นเดียวกับ

แผงลอยในตลาดนัดบ้านแจมป๋องที่อยู่ติดชายแดนไทยลาว ก็พบยาผิดกฎหมาย ที่เป็นยาควบคุมพิเศษ 
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หรือยาไม่ได้ขึ้นทะเบียน ที่พ่อค้าแม่ค้านำาเข้ามาขายจากประเทศลาวและประเทศจีน เช่น Dexametha-

sone tab., Piroxicam cap. 

 พื้นที่ จ.น่าน พบชาวม้งจาก สปป.ลาว นำายาที่มีฉลากภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษา

เวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาลาว เข้ามาจำาหน่ายในตลาดนัดชายแดน มีท้ังท่ีเป็นยาสมุนไพรท่ีมีสเตอรอยด์

ปลอมปน และยาปฏิชีวนะที่ใช้สำาหรับสัตว์ เช่น Doxycycline injection

 ภาคตะวันออก 

 เครือข่ายเภสัชกรปฐมภูมิรายงานข้อมูลการเยี่ยมบ้านในพื้นที่ อ.เมือง จ.ตราด พบว่ามีผู้ป่วยที่

ใช้ยาสเตอรอยด์ ซึ่งมีฉลากภาษาจีน เช่นเดียวกับที่พบในหลายพื้นที่ของประเทศ 

 ภาคใต้

 พื้นที่ จ.นราธิวาส โดยความร่วมมือกับด่านอาหารและยารัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียรายงาน

การตรวจพบสเตอรอยด์ในยาและอาหารเสริมจำานวนหลายรายการอย่างต่อเนื่อง เช่น Motalin (ยา

แก้ปวด), Jamu Ajaib (อาหารเสริม), Maajun Ayam selasih (ยาสำาหรับโรคเก๊าต์)

สถานการณ์ในมาเลย์-บรูไน-ลาว

 หน่วยงานสาธารณสุขมาเลเซียเปิดเผยว่า ได้ตรวจพบการปลอมปนสเตอรอยด์ (Dexamethasone 

และ Prednisolone) ใน Traditional Medicines ในยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs รวมทั้งพบการปลอมปน

ยารักษาเบาหวาน (Metformin, Glibenclamide) ใน Traditional Medicines เหล่านี้ด้วย
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 กระทรวงสาธารณสุขบรูไนดารุสซาลามโดยหน่วย Pharmacy Enforcement ได้เปิดเผยการ

ตรวจสอบพบยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอมปน Dexamethasone, Sibutramine และยาแผนปัจจุบัน

อื่นๆอีกหลายตัว เบื้องต้นพบการลักลอบนำาเข้าจากฟิลิปปินส์ ฮ่องกง จีนและอินโดนีเซีย 

 กรมอาหารและยา สปป.ลาวได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการกระจายยาสเตอรอยด์ที่ลักลอบนำาเข้าจากประเทศไทย พบ Dexamethasone 

ฉลากข้อความภาษาไทยและภาษาลาว ไม่มีทะเบียน ไม่ระบุแหล่งผลิต และไม่มีข้อมูลวันเดือนปีที่ผลิต/

หมดอายุ ลักษณะเดียวกับที่มีการระบาดอยู่ในประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะมีการลักลอบส่งข้ามแดน

จากประเทศไทย

สเตอรอยด์กับการส่งออกที่ชายแดน

 การเกิดขึ้นของระบบจัดการฐานข้อมูล FDA Reporter ของสำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ได้ทำาให้เห็นภาพเส้นทางของสเตอรอยด์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ที่สำาคัญเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น

ว่าสเตอรอยด์มีการส่งออกจำานวนมากเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น 
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 ข้อมูลจากการตรวจสอบในระบบ FDA Reporter FN (เดิม) พบการส่งออกยาสเตอรอยด์

จำานวนหลักร้อยล้านเม็ดไปยังต่างประเทศ ณ บริเวณด่านชายแดนเพียงแห่งเดียว โดยการส่งออก 

Dexamethasone สูงสุด 5 อันดับแรกของประเทศไทยนั้น 4 อันดับแรกมาจากผู้ผลิตในจังหวัดเดียวกัน 

(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 1 มกราคม 2558)

ลำาดับ      ชื่อบริษัท (นามสมมุติ)  ที่อยู่        ยอดการส่งออก (เม็ด)

  1        N   จ.ชายแดนแห่งหนึ่ง (1)   104,608,000

  2       PD   จ.ชายแดนแห่งหนึ่ง (1)    69,237,000

  3       PB   จ.ชายแดนแห่งหนึ่ง (1)    44,842,000

  4       SG   จ.ชายแดนแห่งหนึ่ง (1)    22,064,000

  5       MS   จ.ชายแดนแห่งหนึ่ง (2)    5,261,000

ตารางแสดงข้อมูลการส่งออก Dexamethasone สูงสุด 5 อันดับแรก จากระบบ FDA Reporter 
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3. การจัดการปัญหาทะเบียนยาที่ไม่เหมาะสม

การควบคุมที่ย่อหย่อนและทะเบียนยาที่ไม่เหมาะสมในประเทศไทย

 ประเทศไทยมีปัญหาการกระจายยาอย่างไมเ่หมาะสมในชุมชนโดยท่ัวไป นอกจากร้านขายของชำา

ซึ่งเป็นแหล่งที่มีจำานวนมากที่สุดแล้ว ก็ยังมีร้านแผงลอยในตลาดนัดและรถเร่ขายยาที่เคลื่อนที่ให้บริการ

ได้โดยสะดวกอีกด้วย จากการศึกษาของ นพย.พบว่า สาเหตุที่ทำาให้คนในชุมชนได้รับยาที่ไม่เหมาะสม 

จากผู้ขายท่ีไม่มีความรู้เรื่องยาในแหล่งกระจายยาเหลา่น้ี ก็เพราะความอ่อนแอของระบบควบคุมยาควบคู่

ไปกับการมีทะเบียนตำารับยาที่ไม่เหมาะสม ทำาให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการเลือกใช้

ยาด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง

 กล่าวได้อีกอย่างหน่ึงว่า หากเราไม่สามารถควบคุมการกระจายยา อันเนื่องมาจากการขาดแคลน

บุคลากรให้มีความเหมาะสมได้  ก็ควรหันกลับมาทบทวนทะเบียนยา ถ้าประเทศไทยมีแต่ทะเบียนยา

ที่เหมาะสม โดยเฉพาะยาที่มีโอกาสกระจายไปสู่ประชาชนได้โดยง่าย ประชาชนย่อมมีความเสี่ยงต่อ

อันตรายในการใช้ยาลดลง ดังนั้น นพย.จึงให้ความสำาคัญกับการสำารวจทะเบียนยาที่ไม่เหมาะสมต่างๆ
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ผลการดำาเนินงานของเครือข่ายเภสัชกร นพย.        

 1. รวบรวมข้อมูลทะเบียนยาที่ไม่เหมาะสมในหลายพื้นที่ ที่รวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์เลี้ยง

ใน 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบทั้งที่มีและไม่มีทะเบียนยา  

 2. สำารวจรูปแบบยาที่เป็น Look Alike Sound Alike และ Look Twin Sound Twin (ยาที่

มีชื่อการค้าเหมือนกัน ยาที่มีบรรจุภัณฑ์คล้ายกัน) อันจะก่อให้เกิดความสับสนต่อประชาชนได้  

 3. รวบรวมข้อมูลการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่มีทะเบียนยาไม่เหมาะสม เพื่อ

เสนอให้พิจารณาเพิกถอนทะเบียนยา  
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ทะเบียนตำารับยาสำาหรับมนุษย์ที่ไม่เหมาะสม 

(รวบรวมระหว่างปี 2554 ถึงปี 2564)

1

2

3

4

5

6

Thiamphenicol 

250 mg cap.  

Sulphadimidine  

500,000 mcg tab.

Sulfadiazine 

0.325 g / 5 ml inj.

Chlortetracycline 

HCL 250mg cap.

Furazolidone 

100 mg tab.

Penicillin V 

500,000 I.U. 

ขนาดบรรจุ 12 เม็ด

Mycochlorin -

T 1A 23/46

แพนซิดีน 1A 

1200/29  

ซัล บี ซี โอ

1A 1926/30

ออริโอมัยซิน 

1A 283/48 

Furazolidone

1A 76/29 

เพนิซิลลิน วี 

5 แสน 

1A 50/57   

ยาต้านแบคทีเรีย

ยาต้านแบคทีเรีย

ยาต้านแบคทีเรีย

ยาต้านแบคทีเรีย

ยาต้านแบคทีเรีย

ยาต้านแบคทีเรีย

ล้าสมัย ไม่มีที่ใช้ในทางวิชาการ 

(ปัจจุบันใช้ในไก่ชน)

ล้าสมัย ไม่มีที่ใช้ในทางวิชาการ

ในปัจจุบัน  

ล้าสมัย ไม่มีที่ใช้ในทางวิชาการ

ในปัจจุบัน  

ไม่มีที่ใช้ในทางวิชาการใน

ปัจจุบัน   

ไม่มีที่ใช้ในทางวิชาการใน

ปัจจุบัน   

ในกล่องมี 2 แผงๆละ 6 เม็ด  

มีโอกาสที่ผู้ขายจะแบ่งขาย

ครั้งละ 6 เม็ด ทำาให้ผู้บริโภค

ได้รับยาไม่ครบขนาดการใช้ยา

ลำาดับ ชื่อยา กลุ่มยา เหตุผลชื่อการค้า
เลขทะเบียนยา
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ลำาดับ ชื่อยา กลุ่มยา เหตุผลชื่อการค้า
เลขทะเบียนยา

7

8

Sufamethoxa-

zole 400 mg 

Trimethoprim 

80 mg tab.

Rifampicin 300 

mg cap. 

ขนาดบรรจุ 

3 capsules

โปลเคนเมด 

600 

2A 79/60

มาโนริฟซิน 

1A 1117/29

ไรฟาดิน 

1A 2430/28

ยาต้านแบคทีเรีย

Antituberculous

1. ชื่อทางการค้านี้อาจทำาให้

   ผู้บริโภคเข้าใจว่า เป็นยาชนิด

   เดียวกันกับโปรเคน 

   เพนิซิลลินจีโซเดียมชนิดฉีด

2. เลข 600 อาจทำาให้เข้าใจว่า 

   ยาน้ีมีความแรง 600 มิลลิกรัม 

   ซ่ึงอันท่ีจริงมีความแรงเพียง 

   480 มิลลิกรัม ต่อ 1 เม็ด

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

   เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 

   53 กำาหนดให้ยากลุ่มรักษา

   วัณโรค (Antituberculous 

   drugs) ชนิดรับประทานและ

   ชนิดฉีด ที่ใช้สำาหรับมนุษย์ 

   ยกเว้นกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน 

   (Fluroquinolones) ชนิด

   รับประทาน และกลุ่ม

   แมคโครไลด์ (Macrolides) 

   ชนิดรับประทาน เป็นยา

   ควบคุมพิเศษ มีผลใช้บังคับ

   ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563

2. ขนาดบรรจุ 3 แคปซูล ใน

   ขวดแก้วไวอัล เป็นขนาดบรรจุ

   ที่ไม่เหมาะสม 

3. มีการจำาหน่ายให้ไก่ชนกิน 

   อันจะก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ 
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ลำาดับ ชื่อยา กลุ่มยา เหตุผลชื่อการค้า
เลขทะเบียนยา

1. ฉลากระบุสรรพคุณ “แผล 

   ฝี หนอง การติดเชื้อต่างๆ 

   มดลูกอักเสบ ใช้รักษาการ

   อักเสบของอวัยวะต่างๆ  

   เนื่องจากการติดเชื้อที่ไวต่อ

   เตตร้าซัยคลิน” ซึ่งไม่มี

   หลักฐานทางวิชาการสนับสนุน 

   เป็นการเชิญชวนให้ผู้บริโภค

   ใช้ยานี้เกินความจำาเป็น

2. ขนาดบรรจุ 10 แคปซูล ซึ่ง

   ขนาดการใช้ยาคือ 1 แคปซูล   

   วันละ 4 ครั้ง จะได้บริโภคยา

   เพียง 2 วันเท่านั้น ทำาให้ได้

   รับยาไม่ครบขนาดการรักษา

 

1. ฉลากระบุสรรพคุณ มดลูก 

   อักเสบ ปอดบวม หลอดลม

   อักเสบ โกโนเรีย แผล ฝี 

   ผิวหนังอักเสบและมีหนอง 

   แผลนำ้าร้อนลวกและไฟไหม้ 

   ซึ่งไม่มีหลักฐานทางวิชาการ

   สนับสนุน เป็นการเชิญชวนให้

   ผู้บริโภคใช้ยาน้ีเกินควาจำาเป็น

2. ขนาดบรรจุ 10 แคปซูล ซึ่ง

   ขนาดการใช้ยาคือ 1 แคปซูล 

   วันละ 4 ครั้ง  จะได้บริโภค

   ยาเพียง 2 วันเท่านั้น ทำาให้

   ได้รับยาไม่ครบขนาดการรักษา

ยาต้านแบคทีเรีย

ยาต้านแบคทีเรีย

กาโนสเปค 

1A940/31 

ทีซี มัยซิน 

1A 786/32

Tetracycline 

500 mg 

(ขนาดบรรจุ 

10 แคปซูล)

Tetracycline 

250 mg

(ขนาดบรรจุ 

10 เม็ด) 

9

10
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ลำาดับ ชื่อยา กลุ่มยา เหตุผลชื่อการค้า
เลขทะเบียนยา

1. เป็นรูปแบบยาผง บรรจุ

   ในซองกระดาษ อาจส่งผล

   ต่อความคงตัวของยาได้

2. อาการไม่พึงประสงค์ 

   ผลข้างเคียงจากแอสไพริน 

   ได้แก่ ระคายเคืองกระเพาะ 

   อาหาร ทำาให้มีแผลเลือดออก

   ในกระเพาะอาหารได้ 

   รูปแบบผงของแอสไพริน 

   ทำาให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์

   ได้มากขึ้น 

3. แอสไพริน มีฤทธิ์ต้านการ

   แข็งตัวของเลือด ในผู้ป่วย

   ไข้เลือดออก หากกินยา

   แอสไพรินเพื่อลดไข้ จะทำาให้

   เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 

11 Aspirin 650 mg ทัมใจ 

1A 430/51

แก้ปวด ลดไข้
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ทะเบียนตำารับยาสำาหรับสัตว์ที่ไม่เหมาะสม 

(รวบรวมระหว่างปี 2563 ถึงปี 2564)

1

2

3

4

ในขนาด 454 g

(1 ปอนด์)  

Erythromycin 25 g

VitB12 10 mg

1 Kg  ประกอบด้วย 

Colistin 400 x 106  

IU 

Amoxycillin 100 g  

ในขนาด 454 g

(1 ปอนด์)

Chlortetracycline 

25 g

Vitamin A 

1,200,000 IU

Vitamin B2 

1,300 mg

1. Streptomycin 

   1.25 g

2. Oxytetracycline 

   1.35 g

3. Vitamin A 

   50000 I.U.

ไบโอ บี 12 

2D 10/30

OCTAMIX A.C.

2D 5/42

Betamycin 

2D 26/28

 

Vichlotep 

(ไวโคลเต็ป) 

2D 1/56

ยาผงสูตรผสม

ระหว่าง

ยาปฏิชีวนะกับ 

วิตามิน 

ยาผงสูตรผสม

ปฏิชีวนะ 2 ชนิด  

ยาผงสูตรผสม

ระหว่างปฏิชีวนะ

กับวิตามิน 

ยาผงสูตรผสม

ระหว่างปฏิชีวนะ

กับวิตามิน

ก่อให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างพรำ่าเพรื่อ ไม่สมเหตุผล 

เกษตรกรมีความเข้าใจว่า

เป็นการให้วิตามินในสัตว์ พบ

การใช้เป็นประจำาแม้สัตว์ไม่ป่วย 

การผสมยาปฏิชีวนะมากกว่า 

1 ชนิดในตำารับ อาจก่อให้เกิด

เชื้อดื้อยาได้

ก่อให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างไม่สมเหตุผล

ก่อให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างไม่สมเหตุผล

ลำาดับ ชื่อยา กลุ่มยา เหตุผลชื่อการค้า
เลขทะเบียนยา
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ลำาดับ ชื่อยา กลุ่มยา เหตุผลชื่อการค้า
เลขทะเบียนยา

5

4. Thiamine 

   125 mg

5. Riboflavin 

   66.25 mg

6. Pyridoxine 

   62.5 mg.

7. Vitamin D3 

   12500 I.U.

8. Vitamin E 

   125 mg

9. Ca gluconate

   1.250 g

   Amoxicillin   

   130.60 mg 

   Gentamicin 

   (as sulphate)

   40 mg

GENTAMOX

2F 11/58

ยาผงสูตรผสม

ระหว่างปฏิชีวนะ 

2 ชนิด  

การผสมยาปฏิชีวนะมากกว่า 

1 ชนิดในตำารับ อาจก่อให้

เกิดเชื้อดื้อยาได้
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1) กลุ่มยาปฏิชีวนะ กล่องเขียวคาดแถบขาว  

2) กลุ่มยา Trex  

รูปแบบยาที่เป็น Look Alike Sound Alike และ Look Twin Sound Twin

 จากการรวบรวมข้อมูลทะเบียนยาที่ไม่เหมาะสม พบกลุ่มรายการยาที่มีลักษณะ Look Twin 

Sound Twin ดังน้ี โดยจากการนำาเสนอข้อมูลเหล่าน้ี ทำาให้มีการปรับรูปแบบกล่องบรรจุยาในหลายรายการ  
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3) กลุ่มยา NSAIDs 

4) ยาพาราเซตามอล 

 ผู้ประกอบการได้ผลิตยาพาราเซตามอลชนิดนำ้า

เชื่อมที่แตกต่างกัน 4 ความแรง คือ

 1. 120 mg / 5 ml 

 2. 160 mg / 5 ml 

 3. 250 mg / 5 ml 

 4. 60 mg / 0.6 ml

 จะสังเกตได้ว่า ยาพาราเซตามอลชนิดหยด ที่ใช้

สำาหรับทารกมีความแรงสูงกว่าชนิดป้อนด้วยช้อนถึง 4 เท่า 

และชนิดป้อนด้วยช้อนมีรูปแบบแตกต่างกันถึง 3 ความแรง

 ซึ่งผู้บริโภคต้องทราบว่า ไม่เพียงแต่รสชาติและ

กลิ่นของยานำ้าเชื่อมจะแตกต่างกันเท่านั้น ความแรงของ

ยาก็มีความแตกต่างกันด้วย ถ้าหากไม่ใส่ใจ ก็อาจใช้เกินขนาด อาจทำาให้เซลล์ตับถูกทำาลาย มีอาการตา

เหลือง ตัวเหลือง อ่อนเพลีย นำาไปสู่ภาวะตับวายและเสียชีวิตได้ ซึ่งขนาดการใช้ยาพาราเซตามอลในเด็ก 

ไม่ควรเกิน 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
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5) ยาพญานาค 

ผลการจัดการปัญหาทะเบียนยาไม่เหมาะสมของเครือข่ายเภสัชกร นพย.

1. Phenylbutazone  

 แม้ Phenylbutazone จะเป็นยาควบคุมพิเศษ แต่ก็มักพบกระจายอยู่ในชุมชนทั่วไป ประชาชน

สามารถเข้าถึงได้ง่ายแม้แต่ในร้านขายของชำา ทั้งในรูปแบบของยาชุดแก้ปวดเมื่อยและในรูปแบบเป็น

แผงบรรจุในกล่อง โดยในปี 2558 มีผู้ป่วยในพื้นที่อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสียชีวิตจากภาวะ 

AKI (Acute Kidney Injury) โดยมีสาเหตุจากการกินยาชุดที่มี Phenylbutazone, Dexamethazone 

และยาในกลุ่ม NSAIDs เพียง 1 ชุด จึงได้ส่งข้อมูลไปยัง ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ (Health Product Vigilance Center: HPVC)  จนนำาไปสู่การพิจารณาเพิกถอนทะเบียนตำารับยา 

Phenylbutazone ตามคำาสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1435/2560 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำารับยา ด้วย

ปรากฏข้อมูลทางวิชาการว่า ยาฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นสาเหตุของการเกิดอาการไม่

พึงประสงค์ท่ีรุนแรง เน่ืองจากอาจทำาให้เกิดโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝ่อ (aplastic anaemia) และ

เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวตำ่า (agranulocytosis) ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ ฉะนั้น อาศัยอำานาจตาม

ความในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับ

ที่ 5) พ.ศ.2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการยาในการประชุม
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ยาเม็ดสามเหลี่ยมสีเขียว คือ
Phenylbatazone

Phenylbutazone ที่อยู่ในยาชุดแก้ปวดเมื่อย   

Phenylbutazone ในรูปแบบแผงบรรจุกล่อง 10 แคปซูล

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 จึงมีคำาสั่งเพิกถอนทะเบียนตำารับยาสำาหรับมนุษย์ที่มีตัวยา

ฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นส่วนประกอบ จำานวน 70 ตำารับ 

รูปแบบของยา Phenylbutazone ที่พบในชุมชน 

 ส่วนใหญ่จะพบ Phenylbutazone ในยาชุดแก้ปวดเมื่อยร่วมกับยาในกลุ่มสเตอรอยด์ และยา

ในกลุ่ม NSAIDs ซึ่งไม่มีสถานพยาบาลใดใช้ยา Phenylbutazone ในการรักษาผู้ป่วยเลย  
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2. ยาล้างไต  

 ประชาชนนิยมซ้ือมาบริโภคด้วยความเข้าใจว่าสามารถล้างไตได้ โดยในตำารับยาจะมีส่วนประกอบ

ของ Methylene Blue ซึ่งหลังรับประทานยา ปัสสาวะจะมีสีฟ้า ทำาให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า ปัสสาวะที่มี

สีฟ้านั้น คือการล้างสารพิษออกมาแล้ว จึงทำาให้เกิดการใช้ยาอย่างพรำา่เพร่ือและใช้ยาในทางท่ีผิด ยาล้างไต

ในความเข้าใจของชาวบ้านนั้นมีหลายยี่ห้อ เช่น ซิสโตซิน โซโรคิดนี่ มาร์วิตต์ 

 2.1 เลขทะเบียนยา 2A 1188/28 ชื่อการค้า CYSTOSIN   

 สรรพคุณที่ระบ ุบรรเทาอาการติดเชื้อของไต กระเพาะปัสสาวะ ช่วยขับปัสสาวะและลดอาการ

อักเสบของทางเดินปัสสาวะ เป็นยาที่ใช้สำาหรับอาการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ

 ส่วนประกอบ ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วย

 1. METHYLENE BLUE        ปริมาณ/หน่วย  120 MG.

 2. HEXAMINE         ปริมาณ/หน่วย  120 MG.

 3. UVA URSI FLUID EXTRACT   ปริมาณ/หน่วย  30 MG.

 4. BUCHU FLUID EXTRACT      ปริมาณ/หน่วย  65 MG.

 2.2 เลขทะเบียนยา 2A 163/50 ชื่อการค้า โซโรคิดนี่ 

 สรรพคุณที่ระบุ ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ และหลอด

ปัสสาวะอักเสบ

 ส่วนประกอบ ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วย

 1. POTASSIUM NITRATE        ปริมาณ/หน่วย  60 MG. 

 2. METHYLENE BLUE        ปริมาณ/หน่วย  15 MG.

 3. UVA URSI FLUID EXTRACT   ปริมาณ/หน่วย  17 MG

 4. FLUID EXTRACT OF BUCHU ปริมาณ/หน่วย  17 MG.     

 5. SQUILL          ปริมาณ/หน่วย  17 MG.

 6. CAPSICUM         ปริมาณ/หน่วย  17 MG.

 2.3 เลขทะเบียนยา 2A 40/28 ชื่อการค้า มาร์วิตต์ 

 ส่วนประกอบ ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วย

 1. EXTRACTUM UVAC URSI     ปริมาณ/หน่วย  15 MG.

 2. EXT. OF BUCHU        ปริมาณ/หน่วย  15 MG.

 3. SQUILL         ปริมาณ/หน่วย  15 MG.

 4. CAPSICUM         ปริมาณ/หน่วย  15 MG.

 5. POTASSIUM NITRATE        ปริมาณ/หน่วย  60 MG.
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 6. JUNIPER OIL             ปริมาณ/หน่วย  0.0075 ML.

 7. METHYL THIONINE CHLORIDE  ปริมาณ/หน่วย  20 MG. 

 โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง พบผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาล้างไต 

จำานวน 5 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพลัน Acute Kidney Injury: AKI 1 ราย ซึ่ง

แพทย์วินิจฉัยเป็น AKI + green urine  R/O Nephrotoxicity from drug induced  ผู้ป่วยอีก 3 ราย 

มีภาวะ AKI  ผู้ป่วย 1 รายมีภาวะ Hepatitis  

  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนได้นำาเสนอผลกระทบของผู้ป่วยที่เกิด

จากการใช้ยาล้างไต เป็นผลทำาให้มีคำาสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 79/2561 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำารับ

ยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของเมทิลีนบลู (Methylene blue) ทั้ง

ตำารับยาเดี่ยวและยาสูตรผสมที่มีและไม่มีส่วนประกอบของโพแทสเซียมไนเตรต (Potassium nitrate) 

จำานวน 11 ตำารับ

ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 1. การประสานและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาโดยกลุ่มเครือข่ายเภสัชกร นพย. ในหลาย

พื้นที่ ทำาให้มีข้อมูลที่สามารถนำาเสนอสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจนนำาไปสู่การเพิกถอน

ทะเบียนตำารับยาได้ 

 2. แผนงาน กพย.เป็นคนกลางในการประสานข้อมูลจากพื้นที่สู่ระดับนโยบาย 

 3. การเกาะติดสถานการณ์ปัญหาแบบกัดไม่ปล่อยของเครือข่ายเภสัชกร นพย. ในแต่ละพื้นที่ 
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4. การจัดการยาไม่เหมาะสมในชุมชน

ความเป็นมา

 การกระจายยาอย่างไม่เหมาะสมในชุมชนเป็นปัญหาเร้ือรัง ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมักพบยาผิดกฎหมาย

ในร้านชำา ตลาดนัดและรถเร่อยู่เนืองๆ ยาเหล่านี้ก่อปัญหาด้านสุขภาพแก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจน ดังนั้น 

ในหลักสูตรการอบรมผู้นำาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา หรือนักเฝ้าระวังและพัฒนา

ระบบยา (นพย.) รุ่นที่ 1 กลุ่มเภสัชกรที่เข้ารับการอบรมจากพื้นที่ 8 จังหวัด จึงได้ร่วมกันริเริ่มดำาเนิน

โครงการแก้ปัญหายาไม่เหมาะสมในชุมชนขึ้น

บทเรียนการดำาเนินงานในการจัดการยาไม่เหมาะสมในชุมชนรายพื้นที่

• โครงการสำารวจยาที่เสี่ยงต่อการใช้ผิดและการควบคุมการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในพ้ืนท่ีเครือข่าย 

  นพย. 8 จังหวัด 

 โครงการนี้ครอบคลุมอำาเภอต่างๆในพื้นที่เครือข่าย 8 จังหวัด ได้แก่ อำาเภอโนนคูณ จังหวัด

ศรีสะเกษ อำาเภอคำาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ อำาเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด อำาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา อำาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อำาเภอเวียงแก่น 

จังหวัดเชียงราย และอำาเภอลอง จังหวัดแพร่ 

 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ (1) เพื่อสำารวจเส้นทางการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน (2) 

เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน และ (3) เพื่อพัฒนา

กลไกการเฝ้าระวังและการลดการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน  
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 กระบวนการทำางานที่สำาคัญ คือ (1) ออกแบบการเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  (2) แสวงหา

เครือข่าย (3) คืนข้อมูลแก่เครือข่ายและจัดทำาข้อตกลงร่วม (4) ทำางานร่วมกับเครือข่ายในการตรวจ

เฝ้าระวังและจับกุมผู้กระทำาผิด (5) ส่งต่อข้อมูลจากระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนระดับประเทศ

ผลการดำาเนินงาน 

 1. ผลการสำารวจชุมชนแบ่งตามประเภทต่างๆดังนี้ 

 แบ่งตามประเภทรายการยาที่ผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้แก่ มียาอันตรายร้อยละ 

20.3 มียาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษร้อยละ 20.3 มียาแผนโบราณ

ร้อยละ 13.6 มียาชุดร้อยละ 4.4 มียาสมุนไพรร้อยละ 0.9 มียาควบคุมพิเศษร้อยละ 0.4 และพบยาสามัญ

ประจำาบ้านซึ่งร้านชำาสามารถจำาหน่ายได้ร้อยละ 21.8  

 แบ่งตามลักษณะยาที่ไม่ปลอดภัย หรือ เสี่ยงต่อการใช้ผิดของประชาชน ได้แก่ มียาที่ผสม

สเตอรอยด์ 27 รายการ มียาท่ีเลขทะเบียนปลอม/ไม่มีเลขทะเบียน 19 รายการ มียาท่ีแสดงเลขทะเบียนยา 

ที่ไมไ่ด้ขึ้นทะเบียนกับสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 14 รายการ มียาที่คล้ายกัน ทำาให้ผู้ใช้

เข้าใจว่าเป็นยาเดียวกัน 11 รายการ มียาต้านจุลชีพบรรจุ 3 – 4 เม็ดหรือบรรจุในแผง 4 รายการ มี

ยาที่ถูกยกเลิกแล้วแต่ยังมีจำาหน่าย 4 รายการ มียาชื่อสามัญเดียวกันมีหลายชื่อการค้า ทำาให้ประชาชน

เข้าใจว่าเป็นยาต่างชนิด 4 รายการ มียาที่ชื่อการค้าคล้ายกันแต่มีตัวยาคนละชนิด ทำาให้ประชาชนเข้าใจ

ว่าเป็นยาชนิดเดียวกัน 3 คู่รายการ และมียาที่ชื่อยาและทะเบียนยาไม่ตรงกัน 3 รายการ



ผู้นำ�ก�รจัดก�รปัญห�ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสมในสังคม

46 นักรบแนวหน้าถอดบทเรียน นพย. 

 แหล่งกระจายยาในชุมชน ได้แก่ ร้านขายของส่ง (รวมร้านชำาขนาดใหญ่) ร้อยละ 32.5 ร้านขายยา

ประเภทขย.1 ร้อยละ 31.5 ร้านขายยาประเภทขย.2 และขย.3 ร้อยละ 14.7 รถเร่ร้อยละ 11.5 

ห้างสรรพสินค้าร้อยละ 7.7 และอื่นๆร้อยละ 2.6 

 เส้นทางการกระจายยา มีทั้งผู้ประกอบการไปซื้อจากแหล่งต้นทางโดยตรง สั่งซื้อทางโทรศัพท์ 

ส่งยาโดยรถยนต์ของทางร้านเอง ส่งผ่านทางไปรษณีย์หรือรถเร่ รถเร่ขายยาตามชุมชน โดยรถเร่ขายยา

บางรายมีการโฆษณาและจำาหน่ายยาโดยใช้สื่อการแสดงละครสัตว์ ฉายหนัง และมีการสั่งยามาพัก

ในบ้านเพื่อจำาหน่ายต่อในพื้นที่ด้วย

 ผลกระทบต่อประชาชน จากข้อมูลของโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ ในปี 2556 

พบอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจากสถานพยาบาลของรัฐร้อยละ 82.2 จากชุมชน (รถเร่ ร้าน

ขายของชำา) ร้อยละ 17.8 

 2. กลุ่มเภสัชกร นพย. 8 จังหวัด มีการสร้างเครือข่ายการทำางาน โดยการคืนข้อมูลการสำารวจ

สู่ชุมชน และขยายเครือข่ายการทำางานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ผู้นำาชุมชน เจ้าพนักงาน

ตำารวจ เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จนทำาให้เกิดข้อตกลงร่วมกันในการดำาเนินการระดับอำาเภอ

 3. กลุ่มเภสัชกร นพย. ได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย 
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ปัจจัยที่ทำาให้เกิดผลสำาเร็จ

 1. แผนงาน กพย. สนับสนุนงบประมาณในการอบรมและจัดทำาโครงการ ส่งผลให้เภสัชกรที่

รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข (คบส.) มีความรู้ ทักษะ มีเครือข่ายในการทำางาน และ

มีเวลาในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น สามารถสร้างผลงานให้บังเกิดได้อย่างเป็นรูปธรรม

 2. เภสัชกรจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร นพย. เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการดำาเนินคดีตามกฎหมาย

ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งได้ให้คำาปรึกษาข้อกฎหมายและการดำาเนินคดี ส่งผลให้เภสัชกร

โรงพยาบาลมีความมั่นใจมากขึ้นในการดำาเนินคดีกับรถเร่ เช่น ในพื้นที่อำาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  

อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ อำาเภอลอง จังหวัดแพร่ และอำาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

 3. มีคณะกรรมการ หรือ คณะทำางานคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย ที่ประกอบด้วย 

ตัวแทนภาครัฐทุกภาคส่วนในอำาเภอและภาคประชาชน ช่วยให้ภาครัฐรับรู้สถานการณ์ปัญหาและมีส่วนร่วม

เป็นเจ้าของปัญหา ทำาให้ง่ายต่อการประสานงานและการขับเคลื่อนงาน

 4. บุคคลสำาคัญ (Keyman) ในอำาเภอ หรือ องค์กร เช่น นายอำาเภอ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล 

สาธารณสุขอำาเภอ ให้การสนับสนุน 

 5. การมีช่องทางในการสื่อสารแบบออนไลน์ ทำาให้การสื่อสารความรู้และข้อมูลการเฝ้าระวัง 

เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
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บทเรียนจากการดำาเนินงาน

 1. เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค ควรมีเวลาปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพราะจะทำาให้

สามารถเข้าชุมชนและพัฒนางานได้อย่างเป็นรูปธรรม

 2. การจัดตั้งคณะกรรมการ หรือ คณะทำางานคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย ที่ประกอบ

ด้วยตัวแทนภาครัฐทุกภาคส่วนในอำาเภอและภาคประชาชน ช่วยให้เกิดการรับรู้สถานการณ์ มีส่วนร่วม

เป็นเจ้าของปัญหา ง่ายต่อการประสานงานและขับเคลื่อนงาน

 3. การค้นหาบุคคลสำาคัญในเครือข่าย และสร้างความเข้าใจแก่บุคคลสำาคัญให้เข้ามารับรู้ปัญหา 

เห็นความสำาคัญของปัญหา จะช่วยให้การขับเคล่ือนง่ายและเร็ว รวมถึงการมีเครือข่ายการทำางานท่ีหลากหลาย

จะช่วยเพ่ิมความรับรู้และความเข้าใจในสถานการณ์การกระจายยาอย่างไม่เหมาะสมท่ีกว้างขวางมากข้ึน

 4. การมีเครือข่ายเภสัชกร นพย.ท่ีมีความรู้ ประสบการณ์และหน้าท่ีรับผิดชอบงานท่ีต่างกันจะช่วย

เติมเต็มความรู้ ทักษะการทำางาน รวมถึงเป็นท่ีปรึกษาในการทำางานท่ีหลักสูตรไม่ได้สอน เช่นการดำาเนินคดี

 5. การทำางานร่วมกันในประเด็นเดียวกันทำาให้ได้ชุดข้อมูลสถานการณ์ที่แน่นหนา ที่นำาไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงระดับประเทศได้

การขยายผล

 1. กลุ่มเภสัชกร นพย.ท่ีเข้าร่วมโครงการได้ประสานกันเป็นเครือข่าย มีการให้คำาปรึกษา แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ทำาให้มีความเชี่ยวชาญชำานาญการจนสามารถเป็นพ่ีเล้ียงในการ

ทำางานการแก้ไขปัญหาการกระจายไม่เหมาะสมทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศได้ 

 2. กลุ่มเภสชักร นพย.เข้าร่วมเป็นคณะทำางานวิชาการกับสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สถาบนัพระบรมราชชนก เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มีการดำาเนินงาน 

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน

 3. มีการขยายประเด็น การจัดการยาไม่เหมาะสมในชุมชน เป็นการจัดการยาชายแดน

 4. แผนงาน กพย. นำาข้อมูลจากการดำาเนินงานไปนำาเสนอเพื่อผลักดันให้เกิด “กองทุนเฝ้าระวัง

และส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล”

 5. กลุ่มเภสัชกร นพย. นำาบทเรียนที่ได้จากการดำาเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำาคู่มือ

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ปี 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข

 6. ชุดข้อมูลจากการดำาเนินโครงการ นำาไปสู่การเพิกถอนทะเบียนตำารับยา เช่น Camphor 

ยาล้างไต และนำาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขภาชนะบรรจุในยาต่างชนิดแต่ภาชนะบรรจุคล้ายกันซึ่งเส่ียง

ต่อการหยิบผิด เช่น ยา Penicillin G 
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 7. สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ปรับปรุงระบบรายงานการติดตามอาการอันไม่

พึงประสงค์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเพิ่มระบบการรายงานผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม 

เช่น ยาชุด ยาไม่มีเลขทะเบียน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน 

 8. กลุ่มเภสัชกร นพย. ร่วมพัฒนาคู่มือ เครื่องมือที่สนับสนุนการทำางาน เช่น คู่มือแนวทางการ

ดำาเนินงานจัดการยาไม่เหมาะสม แบบบันทึกและรายงาน ส่ือความรู้ท้ังประเภทวารสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือ web application TaWai for Health เครื่องมือเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และการโฆษณาเกินจริง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับภาครัฐ เพื่อการจัดการปัญหา

ที่รวดเร็วและสามารถนำาเสนอสถานการณ์ความรุนแรงของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทำาอันตรายต่อประชาชน

ได้อย่างชัดเจนขึ้น

• โครงการการจัดการปัญหายาไม่เหมาะสมในร้านชำา โดยกลไกคณะพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ 

  อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ 

 อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ เป็นอำาเภอหน่ึงท่ีเข้าร่วมโครงการสำารวจยาท่ีเสี่ยงต่อการ

ใช้ผิดและการควบคุมการกระจายยาท่ีไม่เหมาะสมในพ้ืนท่ีเครือข่าย นพย. 8 จังหวัด ระหว่างปี 2557 – 2558 

แต่ปัญหาการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมและผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการกระจายยาไม่เหมาะสมยังคง

มีอยู่ ปี 2563 พบว่า ในร้านชำาท้ังหมด 202 ร้าน มีการจำาหน่ายยาท่ีไม่ใช่ยาสามัญประจำาบ้าน 22 ร้าน ผู้ป่วย

ซื้อยากินเองจากร้านชำาและเป็นยาอันตรายแล้วได้รับผลกระทบ เช่น แพ้ยา แพ้ยาซำา้ มีอาการอันไม่พึงประสงค์ 

เฉลี่ยร้อยละ 10  

 พืน้ท่ีได้ทำาการวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่า ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในกลไกการจัดการยาไม่เหมาะสมท่ีผ่านมานั้น 

มีเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำาชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านเท่านั้น ภาครัฐส่วน

อื่นๆและภาคประชาชนยังไม่ได้มีส่วนร่วม จึงเล็งเห็นว่ากลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อำาเภอ (พชอ.) ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐทุกหน่วยงาน ภาคเอกชนและภาคประชาชน น่าจะเป็นกลไก

ที่ช่วยขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมได้ดี จึงวางเป้าหมายให้ชุมชนต่างๆในอำาเภอ

ปทุมราชวงศา เป็นชุมชนปลอดยาไม่เหมาะสม คือร้านชำาจะไม่จำาหน่ายยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำาบ้าน 

และจะไม่พบผู ้ได้รับผลกระทบจากการซื ้อยากินเองเข้ารับการรักษาที ่หน่วยบริการสุขภาพเช่น

โรงพยาบาล หรือ รพ.สต.อีก 

 จึงมีการผลักดันให้เกิดการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ พชอ.ประเด็นคุ้มครองผู้บริโภค และผลักดันให้

ประเด็นคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขเป็นประเด็นหน่ึงใน พชอ.ท่ีขับเคล่ือนงานในพ้ืนท่ีปทุมราชวงศา  



ผู้นำ�ก�รจัดก�รปัญห�ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสมในสังคม

50 นักรบแนวหน้าถอดบทเรียน นพย. 

ผลการดำาเนินงาน 

 ยาไม่เหมาะสมในร้านชำาลดลงเหลือร้อยละ 10.89 เกิดหมู่บ้านต้นแบบปลอดยาอันตราย 12 

หมู่บ้าน ร้านชำาคุณภาพที่ได้รับมอบป้ายมีจำานวน 98 ร้าน ซึ่งสามารถลดปริมาณผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ

จากการซื้อยาจากร้านชำาเหลือเพียงร้อยละ 0.48 แต่ก็พบปัญหาอุปสรรคที่สำาคัญ คือ ร้านชำาที่เปิดใหม่

ในแต่ละปียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจำาหน่ายยา ทำาให้ยังคงพบเจอยาอันตรายในร้านค้า แต่

ก็ได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหา โดยจัดอบรมร้านชำาใหม่ในแต่ละปี และลงตรวจให้คำาแนะนำาปีละ 2 ครั้ง

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

 1. สอดคล้องกับงานประจำาและนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค

 2. ใชข้้อมูลการสำารวจและข้อมูลวิชาการในการส่ือสารทำาความเข้าใจแก่ผู้ท่ีมีบทบาทสำาคัญในการ

ผลักดันนโยบายระดับอำาเภอ ได้แก่ นายอำาเภอ (ประธาน พชอ.) และ สาธารณสุขอำาเภอ (เลขานุการ พชอ.)

 3. ข้อมูลที่นำาเสนอเป็นข้อมูลเชิงวิชาการ ผ่านการวิเคราะห์ เปรียบเทียบแต่ละปี เพื่อให้เห็น

แนวโน้มของปัญหา เพ่ิมความน่าเชื่อถือ รวมถึงมีการเตรียมเสนอช่องทางหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

หรือมีตัวอย่างการดำาเนินงานที่เป็น Best Practice มาประกอบข้อมูลด้วย 

 4. ผู้รับผิดชอบประสานงานมีบุคลิกคล่องแคล่วว่องไว เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ไวต่อปัญหา มีทักษะ

ในการสื่อสารที่ดี สื่อสารอย่างไรให้รู้เรื่องและคนอื่นเข้าใจได้ง่าย สรุปประเด็นได้ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ได้ดี เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ดี หูตากว้างไกล ที่สำาคัญต้องสามารถจัดทำา

สรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายและมีเทคนิคในการนำาเสนอ

 5. สรุปความ (Policy Brief) ในการเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารที่เข้าใจได้ง่ายภายใต้ระยะเวลา

ที่จำากัด มีสื่อที่เข้าถึงและเข้าใจง่ายแก่ประชาชน

 6. มีช่องทางสื่อสารกับประชาชนที่หลากหลาย เช่น กลุ่มไลน์ สร้างเพจในการให้ข้อมูล ภายใต้

ชื่อเพจ “บ่ฮักบ่บอก” ซึ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 7. จัดตั้งศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนทุก รพ.สต. เพ่ือให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลและร้องเรียนได้

 8. มีการจัดเวทีให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เป็นการจัดเวทีแบบการสื่อสารสองทาง 

(two way communication) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆได้

 9. การสร้างทีมงานใน รพ.สต. อสม.เชี่ยวชาญ ผู้นำาชุมชนที่สามารถให้ความรู้หรือเป็นที่ปรึกษา

ให้กับประชาชนได้
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บทเรียนจากการดำาเนินงาน

 1. กิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ จะช่วยให้การขับเคล่ือนได้รับความ

ร่วมมือ 

 2. การจัดทำาข้อมูลอย่างดี ได้แก่ มีการสำารวจ รวบรวม วิเคราะห์ และมีวิชาการสนับสนุน ใช้

ภาษาที่สื่อสาร เขา้ใจได้ง่าย ส้ัน กระชับ และเหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสาร จะทำาให้เครือข่าย

มีความเข้าใจและพร้อมที่จะสนับสนุน

 3. การค้นให้พบบุคคลสำาคัญ เช่น นายอำาเภอ และสาธารณสุขอำาเภอ ในการขับเคลื่อน จะช่วย

ทำาให้ภาคีเครือข่ายต่างๆให้ความร่วมมือดีขึ้น 

 4. ผู้ประสานงานท่ีมีทักษะในการทำางานร่วมกับผู้อื่น สามารถจัดทำากระบวนการกลุ่ม มีไหวพริบ

ปฏิภาณ สรุปประเด็นได้ใจความสำาคัญและเข้าใจง่าย จะทำาให้การประสานงานในการทำากิจกรรมในชุมชน

เป็นไปด้วยความราบรื่นและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

 5. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีความสมำ่าเสมอ ต่อเนื่องกับชุมชน เช่น การลงสำารวจเฝ้าระวังร่วมกัน 

มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย การจัดเวทีให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เกิดความ

คุ้นเคย มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำาให้การขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะที่มีผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปในเชิง

รัฐศาสตร์ที่สามารถลดแรงต้านได้

 6. ข้อมูลผลกระทบจากการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นนับ

ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะโน้มน้าวประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียให้เห็นเป็นปัญหาของชุมชน เกดิ

การขับเคลื่อนงานที่เกิดจากชุมชนและคณะอนุกรรมการเห็นปัญหาร่วมกัน จึงทำาให้การขับเคลื่อนงานมี

ความต่อเนื่องและยั่งยืน

• โครงการระบบยาปลอดภัยในชุมชนอำาเภอเมืองมหาสารคามโดยกลไกการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

  จากประชาชน

 การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาสำาคัญของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้กำาหนด

ให้มีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาที่ 15 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล

ของรฐั  แตท่ั้งน้ี ยาไม่ได้มีอยู่เพียงในสถานพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน แต่ยายังกระจายอยู่ในชุมชน เช่น ร้านชำา 

รถเร่ โรงเรียน วัด รวมถึงเพื่อนและญาติ ประเภทรายการยาที่ไม่เหมาะสมที่พบในชุมชน เป็นกลุ่มยา

สเตอรอยด์ ยาปฏิชีวนะ กลุ่มยาเอนเสด (NSAIDs) ซึ่งการใช้ยาเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลเสียต่อ

ผู้บริโภค เช่น เกิดการแพ้ยา เกิดเชื้อดื้อยา
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 การเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำาเครือข่ายในการฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา (นพย.) รุ่นที่ 3 

เป็นการเปิดโอกาสให้จัดทำาโครงการ “ระบบยาปลอดภัยในชุมชนอำาเภอเมืองมหาสารคามโดยกลไกการ

พัฒนาแบบมีส่วนร่วมจากประชาชน” และผลักดันโครงการดังกล่าวเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

มหาสารคาม 5 ปี  

ผลการดำาเนินงาน 

 การตรวจร้านชำา จำานวน 816 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 14 ตำาบล 185 หมู่บ้าน 30 ชุมชน จำานวน 2 

ช่วง คือ ก่อนดำาเนินโครงการ คือเดือนเมษายน 2561 และ หลังดำาเนินโครงการ คือเดือนกันยายน 2561 

ผลดังนี้

 1. ก่อนดำาเนินโครงการ: ร้านชำาท่ีจำาหน่ายยาถูกต้องตามกฎหมายมีร้อยละ 1.96 ร้านชำาจำาหน่าย

ยาไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีร้อยละ 98.04   หลังดำาเนินโครงการ: ร้านชำาจำาหน่ายยาถูกต้องตามกฎหมาย

ร้อยละ 80.51 ร้านชำาจำาหน่ายยาไม่ถูกต้องตามกฎหมายร้อยละ 19.49

 2. ก่อนดำาเนินโครงการ มีร้านชำาจำาหน่ายยาปฏิชีวนะ ยาอันตราย ยาชุด สเตอรอยด์ ร้อยละ 

83.33, 78.43, 74.51, 22.55 ตามลำาดับ หลังดำาเนินโครงการ มีร้านชำาจำาหน่ายยาปฏิชีวนะ ยาอันตราย 

ยาชุด สเตอรอยด์ 4.90, 9.80, 7.35, 1.23 ตามลำาดับ ผลการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังดำาเนิน

โครงการ พบว่า ร้านขายของชำาจำาหน่ายยารายการไม่ถูกต้องตามกฎหมายลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 3. กระบวนการดำาเนินงาน สรุปได้เป็น  Model 10 Step “MEDGEM2MHK” 10 กระบวนยทุธ์ 

9 ขั้นตอน สู่ความสำาเร็จการจัดการยาปลอดภัยในชุมชน

 4. เกิดชุมชนต้นแบบและการสร้างข้อตกลงร่วม (MOU) 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

 1. การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร นพย. ทำาให้ได้เรียนรู้ ทั้งด้านความรู้และด้านทักษะที่จำาเป็นในการ

พัฒนาระบบยา โดยมีเครือข่ายที่ให้คำาปรึกษาได้ตลอดเวลา

 2. การผลักดันโครงการผ่านแผนยุทธศาสตร์

 3. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆ

 4. การสร้างข้อตกลงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
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บทเรียนจากการดำาเนินงาน

 1. การได้เรียนรู้ ความรู้ ทักษะที่จำาเป็น และมีเครือข่ายเภสัชกรที่เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหายา

ไม่เหมาะสมในชุมชน ช่วยให้เภสัชกรที่ไม่เคยทำางานเภสัชกรรมชุมชน มีความมั่นใจในการทำางานมากขึ้น

 2. การขับเคลื่อนงานประจำาที่เป็นปัญหาเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลหรือองค์กร จะ

ทำาให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความต่อเนื่องในการพัฒนา 

 3. การสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการร่วมค้น ร่วมคิดวิเคราะห์ ร่วมแก้ปัญหา จะทำาให้เครือข่าย

เกิดความตระหนักและมีแรงจูงใจในการแก้ปัญหา 

 4. การทำางานด้วยความเป็นมิตร ความจริงใจ ใกล้ชิด จะทำาให้เกิดความร่วมมือ

 5. การใช้สื่อที่จำาลองสถานการณ์จริง จะทำาให้เครือข่ายเกิดความเข้าใจได้ง่าย

 6. ผู้ประสานงานหลักต้องมีคุณสมบัติในการมองงานอย่างเป็นระบบ มองภาพรวมเป็น และมี

ทักษะการจัดการเชิงระบบ จะส่งผลให้งานทุกงานที่เกี่ยวข้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันและเกิดการแก้ไข

เชิงระบบ

การสังเคราะห์บทเรียนการดำาเนินงานการจัดการยาไม่เหมาะสมในชุมชน

 1. ความรู้ ทกัษะการจัดการเชิงระบบ ช่วยให้เภสัชกร นพย. สามารถขับเคล่ือนการแก้ปัญหา

ยาไม่เหมาะสมในชุมชนได้

 ผู้ปฏิบัติงานชุมชนควรมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่จำาเป็น เช่น ความเข้าใจระบบยา ทักษะ

ในการประสานงาน ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล นำาเสนอข้อมูล การจัดทำาสื่อ การเขียน

สรุปผลการดำาเนินงาน จะทำาให้ผู้ปฏิบัติงานชุมชนสามารถจัดการเชิงระบบได้ดี
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 2. การผลักดันเชิงนโยบาย 

 การผลักดันปัญหาการจัดการยาที่ไม่เหมาะสมในเชิงนโยบาย เช่น ผลักดันผ่านแผนยุทธศาสตร์

องค์กร ผลักดันผ่านคณะกรรมการระดับอำาเภอ จะช่วยให้การทำางานได้รับความร่วมมือมากขึ้น

 3. บุคคลสำาคัญที่ขาดเสียมิได้

 ในการทำางานเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ผู้บริหารระดับต่างๆในพื้นที่และแกนนำาชุมชน มีความ

สำาคญัต่อการขับเคลื่อนงานอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำาคัญต่อกลไกการเฝ้าระวังและจัดการปัญหา

ยาไม่เหมาะสมในชุมชน

 การค้นหาให้พบบุคคลสำาคัญ (keyman) เป็นเรื่องสำาคัญที่ช่วยให้การขับเคลื่อนแก้ปัญหายาที่

ไม่เหมาะสมมีความคืบหน้า ในการทำางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆในระดับอำาเภอนั้น นายอำาเภอ คือบุคคล

ที่ควรเข้าไปหารือ ขอคำาปรึกษา ให้ข้อมูล สะท้อนปัญหา เพื่อให้ท่านรับรู้ในสถานการณ์ปัญหาและช่วย

ในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ แกนนำาในชุมชนก็สำาคัญ ต้องค้นหาให้ได้ว่า ใครคือบุคคลที่มีอำานาจในการ

สั่งการหรือเป็นที่ยอมรับในชุมชน 

 4. การจัดการข้อมูลและการจัดทำาสื่อ

 ในการส่ือสารกับภาคีเครือข่าย การจัดทำาข้อมูลให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้การ

สื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 5. การสร้างเครือข่าย

 ในกระบวนการสร้างเครือข่ายการจัดการปัญหายาไม่เหมาะสมนั้น ควรให้เครือข่ายมีส่วนร่วม

ในการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้น ตั้งแต่การค้นหาปัญหา ร่วมคิดร่วมวางแผน และร่วมทำาในการแก้ไขปัญหา จะ

ทำาให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจัง 

 6. การมีเครือข่ายการทำางานที่กว้างและหลากหลาย

 การผลักดันเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ต้องมีเครือข่ายการทำางานที่สามารถผลักดันการแก้ไข

ปัญหาเชิงระบบได้ ตั้งแต่เครือข่ายระดับพื้นที่ในการช่วยค้นหาข้อมูล จัดการปัญหาระดับพื้นที่ เครือข่าย

ระดับประเทศที่มีศักยภาพช่วยผลักดันการแก้ไขเชิงระบบ ซึ่งการจะได้มาซึ่งเครือข่ายที่มีหลากหลาย

เกิดจากการค้นหาและรวมตัวของบุคคลท่ีมีความสนใจจะแก้ปัญหาเดียวกัน ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ต้องมีหน่วยงาน

หรือองค์กรเป็นผู้ประสานให้มาทำางานร่วมกัน

 7. คุณสมบัติของผู้ประสานงาน

 ผู้ประสานงานหลัก ควรเป็นผู้ท่ีมีทักษะในการจัดการเชิงระบบ ในการส่ือสาร ในการจัดการข้อมูล 

ในการประสานงาน และมีลักษณะเป็นมิตร เป็นผู้ฟังที่ดี จะช่วยทำาให้การทำางานบรรลุผลได้ง่ายขึ้น
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5. การเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงในยาลดนำาหนักผสมไซบูทรามีน
 ไซบูทรามีนเป็นยาท่ีผู้ผลิตได้เพิกถอนทะเบียนตำารับไปหมดแล้ว แต่จากผลการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารและกาแฟสำาเร็จรูปชนิดผงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปี 2560 ยังคงพบมีการปลอมปน

ในผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดนำ้าหนัก ผลข้างเคียงของสารไซบูทรามีน ได้แก่ ปากแห้ง คอแห้ง 

กระหายนำ้า ไม่หิวข้าว นอนไม่หลับ เหม่อลอย ปวดหัว วิงเวียน คลื่นไส้ และหากอาการรุนแรงสามารถ

ทำาให้เสียชีวิตได้ 

 ข้อมูลจากแบบรายงานผู้ได้รับผลกระทบจากไซบูทรามีน (ออนไลน์) เก็บย้อนหลัง ปี 2555 – 2561 

จากฐานข้อมูล Hosxp ของโรงพยาบาลบางแห่งในประเทศไทย พบผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ

จำานวน 70 คน และมีผู้เสียชีวิตที่เกิดจากการรับประทานไซบูทรามีนโดยได้รับการยืนยันจากการตรวจ

พิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้ว 4 ราย ซึ่งเครือข่ายเภสัชกร นพย.ได้ร่วมกันเฝ้าระวังและจัดการปัญหา

เกี่ยวกับไซบูทรามีน ดังนี้

• การเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ปลอมปนยาลดนำ้าหนัก โดยกลไก พชอ. อำาเภอปทุม

  ราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ

 จากการดำาเนินงานเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสมในชุมชนพื้นที่อำาเภอปทุมราช

วงศาที่ผ่านมา พบว่า มีประชาชนในพื้นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดนำ้าหนักที่ปลอมปนยาลดนำ้าหนัก ซึ่งสามารถ

ส่งตรวจวิเคราะห์ได้ว่ามียาลดนำ้าหนักปลอมปนอยู่จริงโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี  

ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลผู้ป่วยมีอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของโรงพยาบาล

ปทุมราชวงศา ปีงบประมาณ 2561-2562 พบอุบัติการณ์ที่ผู้ป่วยบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วมีผล

ให้ต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาลปทุมราชวงศาโดยเฉลี่ย 10 รายต่อปี ในจำานวนนี้ต้องรับตัวไว้รักษา

ในโรงพยาบาล 3 ราย ต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นด้วยอาการประสาทหลอนและหูแว่ว 2 ราย 

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเรียนและวัยทำางาน 

 ก่อนหน้านั้น ทีอ่ำาเภอปทุมราชวงศายังไม่มีการรณรงค์ในเร่ืองน้ีอย่างจริงจัง มีเพียงการดำาเนินการ

โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คือหากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบเห็นว่ามีวางจำาหน่ายในร้านขายของชำา ก็จะ

ตักเตือนไม่ให้วางจำาหน่าย หรือหากมีการแจ้งเตือนจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า

ย่ีห้อไหนมีปัญหา เป็นอันตรายและห้ามจำาหน่าย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะแจ้ง อสม.ในวันท่ีมีการประชุม

ประจำาเดือน อสม.ก็จะกลับไปแจ้งแก่เจ้าของร้านขายของชำาในเขตพื้นที่ของตัวเองให้เลิกจำาหน่าย 

 คณะทำางานคุ้มครองผู้บริโภคได้สะท้อนปัญหาในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอำาเภอ (พชอ.) ที่ประชุมมีมติให้ดำาเนินการแก้ปัญหาใน 7 ตำาบลของอำาเภอปทุมราชวงศา ผ่าน

โครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

้
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 การดำาเนินงานประกอบด้วยการระดมสมองจากเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

ด้านการให้ความรู้และการรณรงค์ให้ลดนำา้หนักอย่างถูกต้องโดยการควบคุมอาหารและการออกกำาลังกาย 

ส่งผลให้ไม่พบผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ลดนำ้าหนักที่ปลอมปนไซบูทรามีนเข้ารับการ

รักษาตัวในสถานบริการสุขภาพอีก และผลการประเมินความรอบรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านยาและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอ้วนและการใช้ผลิตภัณฑ์

ลดนำ้าหนัก หลังได้รับการอบรมทำาให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติทั้ง 3 ด้าน และจาก

การสำารวจร้านขายของชำาในช่วงต้นปี 2563 ใน 7 ตำาบล ไม่พบว่ามีการวางจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอมปน

ยาลดนำ้าหนัก และไม่มีการแจ้งจากชุมชนและโรงเรียนในเขตอำาเภอปทุมราชวงศาว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวด้วย

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

 1. การมีผู้นำาท่ีเข้มแข็งคือนายอำาเภอ ท่ีสามารถดำาเนินนโยบายได้อย่างจริงจังและเป็นแกนนำาในการ

ติดตามผลการดำาเนินงานได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง มีทีมเลขานุการโดยการนำาของสาธารณสุขอำาเภอ

และเภสัชกรที่สามารถคืนข้อมูลและเชื่อมประสานงานกับพื้นที่ในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. การวางเป้าหมายท่ีชัดเจน มีแผนปฏิบัติการในการดำาเนินงาน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน

 3. กระบวนการสื่อสารที่ชัดเจนสามารถสื่อสารสู่ทุกระดับ ทำาให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และมี

กระบวนการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กลุ่มไลน์ เพจบ่ฮักบ่บอก 

• การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมปนไซบูทรามีน 

  โรงพยาบาลปลวกแดง 

 จากข้อมูลในระบบรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPVC) ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่า มีข้อมูลผู้ป่วยที่เกิดอาการ

อันไม่พึงประสงค์จากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปลอมปนไซบูทรามีนจำานวนน้อย ในขณะ

ที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลผู้เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่

ปลอมปนไซบูทรามีนอยู่เนืองๆ ทั้งนี้ อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น อาจมีปัญหาในการเข้าระบบเพื่อลง

รายงาน ไม่มีความรู้ในการส่งข้อมูลต่อเพื่อการจัดการที่ถูกต้อง ไม่มีการยืนยันผลตรวจผลิตภัณฑ์ที่ผู้ป่วย

รับประทาน 
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 ดังน้ัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันพัฒนาระบบเตือนภัยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

สามารถรายงานการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์โดยไม่เพิ่มภาระงาน และพัฒนาเคร่ืองมือในการตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบื้องต้นเพื่อคัดกรองผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลจากการดำาเนินงาน ทำาให้พบผู้ป่วยที่เกิด

อาการอันไม่พึงประสงคจ์ากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ระหว่างปีงบประมาณ 2559 – 2561 

รวมทั้งสิ้น 64 ราย เป็นเพศหญิง 51 ราย (ร้อยละ 79.69) อายุที่พบมากอยู่ในช่วงระหว่าง 31- 50 ปี

จำานวน 32 ราย (ร้อยละ 50) อาชีพที่พบมากที่สุดคือรับจ้าง พนักงานบริษัทจำานวน 32 ราย (ร้อยละ 50) 

อาการอันไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด คือ ใจสั่น ปากแห้ง คอแห้ง จำานวน 36 ราย (ร้อยละ 56.8) และ

มีอาการที่ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ได้แก่ คลุ้มคลั่ง หมดสติ จำานวน 5 ราย 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

 1. การเฝ้าระวังท้ังแบบต้ังรับและเชิงรุก และอาศัยเครือข่ายอันประกอบด้วยทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

ทีม อสม. และสื่อสังคมต่างๆในอำาเภอปลวกแดง

 2. การสื่อสารความรู้เกี่ยวกับไซบูทรามีนให้แก่บุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รู้เท่าทัน

สื่อโฆษณาที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ 

 3. นโยบายที่ชัดเจนจากคณะผู้บริหารฯที่กำาหนดให้โรงพยาบาลปลวกแดงเป็นโรงพยาบาล

ปลอดการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำาอางภายในโรงพยาบาล 

 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนที่เอื้อต่อการทำางานในพื้นที่

• การติดตามสถานการณ์ปัญหายาลดความอ้วนปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โรงพยาบาลวาริชภูมิ 

  จังหวัดสกลนคร

 ในเดือนพฤศจิกายนปี 2540 โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร พบผู้ป่วยมาโรงพยาบาล

ด้วยอาการใจสั่น ปากแห้ง คอแห้ง จำานวน 4 ราย จากการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดนำ้าหนัก

ที่ซื้อจากการขายตรง ซึ่งมีการโฆษณาชวนเชื่ออย่างแพร่หลายทางสื่อออนไลน์ 

 ดังนั้น โรงพยาบาลวาริชภูมิจึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจาก

ผลิตภัณฑ์ลดนำ้าหนัก ที่มีข้อมูล เช่น การจดทะเบียนสินค้า การตรวจพบสารอันตรายปลอมปน ช่องทาง

การกระจายสินค้า รูปแบบเส้นทางการดำาเนินธุรกิจของแต่ละผู้ผลิตผู้จำาหน่าย และได้พัฒนาระบบการ

แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง เปิดช่องทางการร้องเรียนเม่ือได้รับผลกระทบ และประสานความร่วมมือ

จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมกำากับและบังคับใช้กฎหมาย 
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 ซึ่งผลการดำาเนินการดังกล่าว ทำาให้ประชาชนมีความตระหนักต่ออันตรายในการบริโภคผลิตภัณฑ์

ลดนำ้าหนักมากขึ้น และหันไปใช้การควบคุมอาหารและการออกกำาลังกายในการลดนำ้าหนัก

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

 1. การเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำาคัญใน

การกระตุ้นเตือนสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงภัยอันตรายต่อสุขภาพที่อยู่ใกล้ตัว 

 2. การใช้ช่องทางสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย การใช้ภาษาในการสื่อความหมายที่ชัดเจนและ

เข้าใจง่าย ทำาให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้ดี

 3. ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหาอย่างเข้มแข็ง 

• การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการระบาดของยาลดนำ้าหนักในผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่น

 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและระบบการรายงานอาการ

อันไม่พึงประสงค์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑล์ดนำา้หนัก เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว

ในการดำาเนินงาน และได้จัดทำาแนวปฏิบัติกรณีมีข้อร้องเรียนหรือมีผู้บริโภคในพื้นที่ได้รับผลกระทบจาก

การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังแผนภูมิด้านล่างนี้ 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

 ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินงาน ซึ่งเป็นเครือข่ายร่วมดำาเนินการใน

ประเด็นอื่นอยู่แล้ว ทำาให้การดำาเนินงานในประเด็นใหม่ที่ตามมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
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6. การจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีหลอกลวงประชาชน
          การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีหลากหลายช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถ

เข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว และหากผลิตภัณฑ์นั้นมีอันตราย ก็สามารถทำาให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วตามไปด้วย แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำาเนินมาตรการต่างๆ เช่น การ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผลิตภัณฑ์อันตราย หรือการดำาเนินคดีกรณีที่พบผู้กระทำาความผิด แต่

ก็ไม่สามารถจัดการปัญหาให้หมดสิ้นไปได้ ยังคงมีคนขาย-คนซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปบริโภคจนได้รับ

อันตรายหรือเสียชีวิต จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ทางแผนงาน กพย. ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ได้ร่วมกนัดำาเนินโครงการเพ่ือจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพควบคู่กับการพัฒนา “คน” เพื่อ

ให้เป็นกำาลังสำาคัญในการจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีหลอกลวงประชาชน ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี

6.1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (พฤศจิกายน 2555 - 

กุมภาพันธ์ 2556) 

 แผนงาน กพย. ได้ดำาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น สงขลา พะเยา และสระบุรี โดยมีเป้าหมายสำาคัญคือ การโฆษณา

เกินจริงลดลงและชุมชนสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง 

 จากผลการดำาเนินงานตามโครงการนี้ทำาให้เกิดกลไกเฝ้าระวังโฆษณาและจัดการปัญหาการ

ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับชุมชน ระดับหมู่บ้านและระดับตำาบล การค้นหาผู้เสียหายหรือได้รับผลก

ระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและพัฒนาเป็นเครือข่ายผู้เสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก

โฆษณาเกินจริง เกิดชุมชนต้นแบบปลอดการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการโฆษณาเกินจริง และมีการขับเคล่ือนระดับ

นโยบายจนเกิดแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปี 2557-2561 ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 เมื่อปี 2556

6.2. การพัฒนาระบบงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังผู้เสียหายจากโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพผิดกฎหมาย ภายใต้หลักสูตรการพัฒนาผู้นำาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา

รุ่นที่ 1 (นพย.1) (กรกฎาคม 2556 ถึงมกราคม 2557)

 จากการดำาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้เกิดชุมชนต้นแบบในการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย 

ซ่ึงได้มีการพัฒนาเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังความเสียหายจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

เพื่อเฝ้าระวังผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพจากโฆษณาผิดกฎหมาย และเพื่อประสาน
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ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดการปัญหา เช่น การดำาเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำาความผิด และ

การเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาผิดกฎหมาย  

 ซึ่งโครงการน้ีเป็นการขับเคล่ือนภายใต้การดำาเนินโครงการตามหลักสูตรการอบรมการพัฒนาผู้นำา

เครอืข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาในระบบยา รุ่นที่ 1 ทำาให้เกิดระบบการเฝ้าระวังผู้ที ่ได้รับ

ผลกระทบทางสุขภาพจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณา การติดตามดูแลและเยียวยาสุขภาพ

ของผู้เสียหาย และการประสานการดำาเนินงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายนักกฎหมาย

และสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และคมนาคมแห่งชาติ เขต 6 (ขอนแก่น)  

เพื่อดำาเนินคดีอาญาตามกฎหมายท่ีอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ และรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการดำาเนินงาน

นำามาสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป



ผู้นำ�ก�รจัดก�รปัญห�ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสมในสังคม

62 นักรบแนวหน้าถอดบทเรียน นพย. 

6.3. การจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ: จากการดำาเนินงานในพ้ืนท่ีสู่นโยบายสาธารณะ

ภาคอีสาน

 จากการดำาเนินงานเพื่อจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการพัฒนาศักยภาพภาคี

เครือข่ายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย นำาไปสู่การพัฒนาศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังผู้เสียหาย

จากการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างผิดกฎหมาย ทำาให้พบว่าสถานการณ์ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์

สขุภาพมีความซับซ้อนข้ึน โดยส่ือโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง

และรวดเร็วโดยไม่มีข้อจำากัด ในขณะที่มาตรการในการจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของ

แต่ละพื้นที่มีข้อจำากัดและมีความแตกต่างกัน 

 ดังน้ันในปี 2560 เครือข่ายจัดการปัญหาโฆษณาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสมาคม

ผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ได้พัฒนากลไกในการดำาเนินงานและขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือจากระดับจังหวัดสู่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย

ผู้บริโภคภาคอีสาน เพื่อพัฒนารูปแบบกลไกการเฝ้าระวังและคุ้มครองสิทธิที่เน้นการมีส่วนร่วม มีการ

จัดตั้งคณะทำางานกลไกความร่วมมือในการจัดการปัญหาโฆษณาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อขับเคลื่อน

งานระดับภูมิภาค มีการจัดทำาข้อเสนอระดับนโยบาย และมีการพัฒนาความร่วมมือกับผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการสื่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือจัดการปัญหาการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ระหว่างสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง

และพัฒนาระบบยา ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์วิทยุและสื่อออนไลน์

ภาคอีสาน ตามมาด้วยการดำาเนินคดีแหล่งผลิตสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ยารายใหญ่ที่มีการแพร่กระจายสื่อ

ผ่านอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆไปทั่วประเทศ

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

 1. การได้รับการสนับสนุนจากแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ทั้งด้าน

วิชาการ งบประมาณ และเป็นคนกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย 

ทำาให้การดำาเนินงานในระดับพื้นที่สามารถพัฒนาสู่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้

 2. ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ครอบคลุม

ทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการอบรมให้ความรู้แก่นายสถานีวิทยุและมีการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณา

ทางสถานีวิทยุ
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7. การขับเคลื่อนประเด็นการใช้กัญชาทางการแพทย์
 “กัญชา” จากช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ถูกจัดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ โดยข้อมูล

จากสหประชาชาติ (United Nations: UN) กัญชาถูกจัดเป็นยาเสพติด ตั้งแต่ปี 1961 และในประเทศไทย

กฎหมายบัญญัติไว้ให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมโลกรับรู้แต่โทษ

ของกัญชาในฐานะยาเสพติดมาโดยตลอดกว่า 50 ปี 

 แต่เม่ือสถานการณ์เปล่ียน ท่ัวโลกมีการเปิดกว้างมากข้ึน ทำาให้ต้องกลับมาทบทวนและต้ังคำาถามใหม่

ว่า “กัญชา” ที่น่าหวาดกลัวนั้น มีประโยชน์หรือโทษอย่างไร ถ้ามีประโยชน์จะทำาอย่างไรให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงการใช้ “กัญชา” ได้อย่างปลอดภัย นโยบายเรื่องกัญชาควรเป็นอย่างไร คำาถามเหล่านี้ 

“เภสัชกร นพย.” ได้พยายามหาคำาตอบอย่างต่อเนื่อง

การขับเคลื่อน “กัญชา” ในช่วงแรกเริ่ม  

 มีการทำาวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลโดยการตีพิมพ์ผลงานลงวารสารระดับประเทศ คือ วารสาร

เภสัชศาสตร์อีสาน และได้มีการสื่อสารผ่านบทความของคอลัมน์ใกล้ตัวใน “ยาวิพากษ์” จดหมายข่าว

ศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา ฉบับที่ 36  และฉบับที่ 43 พ.ร.บ.พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน 
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การสื่อสารความรู้ การขยายเครือข่าย สร้างความเข้าใจเรื่อง “กัญชา” อย่างต่อเนื่อง

 เภสัชกร นพย.ที่ขับเคลื่อนประเด็น การใช้กัญชาทางการแพทย์ มีโอกาสได้นำาผลงานจากการ

ศึกษาไปบรรยายในฐานะวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกัญชา เช่น

 การประชุมวิชาการสารเสพติด ระดับชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th National Conference on 

Substance Abuse) “จากงานวิจัยสู่นโยบายยาเสพติดไทยและอาเซียน” (From Research to Thai 

and ASEAN Drug Policies) จัดโดยแผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

 การสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเตรียมการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยเพื่อการใช้กัญชา

ทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส.)

 การเสวนา “ปลดล็อคกัญชา สู่ยารักษาโรค และสิทธิแห่งการเข้าถึง” ณ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น 

ทำาความจริงเรื่อง “กัญชา” ให้กระจ่าง

 เรื่อง “กัญชา” เป็นเหมือนเรื่องอื่นๆที่ย่อมมีสองด้านเสมอ กัญชาทางการแพทย์ หรือแม้แต่ใช้

ในวิถีชีวิต มีข้อมูลที่มีประโยชน์แต่ก็มีข้อควรต้องระวัง ซึ่งข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้เป็นโลกาภิวัตน์ ข่าวสาร

มาจากหลากหลายทาง ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีข้อมูลหลายอย่างท่ีเกินจริง หรือเป็นการหลอกลวง

โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ต่างๆ ยังพบขอ้มูลที่เกินจริงเก่ียวกับกัญชาอยู่อย่างต่อเน่ือง การจะทำาให้ประชาชน

ไม่ตกเป็นเหย่ือได้โดยง่าย ต้องทำาให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเรียนรู้ท่ีจะเลือกใช้ข้อมูลเหล่านั้น
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การพัฒนาเครือข่ายกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดพัทลุง 

 จังหวัดพัทลุงได้ดำาเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยเปิดให้บริการคลินิกกัญชา

ทางการแพทย์แบบแผนปัจจุบันในโรงพยาบาลพัทลุง และแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลป่าบอน แต่

ด้วยการเข้าถึงคลินิกกัญชาทางการแพทย์ยังคงมีข้อจำากัด อาจส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมในการใช้

กัญชาด้วยตนเอง ซึ่งมีความเสี่ยง

 ดังนั้น สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงร่วมกับ นพย. ในพื้นที่จึงได้ดำาเนินโครงการพัฒนา

เครือข่ายกัญชาทางการแพทย์ในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยง โดยการอบรมให้ความรู้แก่

เครือข่าย อสม. การสำารวจพฤติกรรมเส่ียงในการใช้กัญชาในชุมชน และพัฒนาระบบเฝ้าระวังกัญชาในชุมชน

 ผลการดำาเนินงาน ทำาให้จังหวัดพัทลุงมีเครือข่าย อสม.กัญชาทางการแพทย์ท่ีมีศักยภาพ ทำาหน้าท่ี

ให้ความรู้และเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้กัญชาในชุมชน รวมท้ังมีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังกัญชาใน

ชุมชนด้วย

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาโดยชุมชนมีส่วนร่วม โรงพยาบาล

สงขลา

 รัฐบาลมีนโยบายนำาสารสกัดกัญชาทางการแพทย์มาใช้เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ ภายใต้

การดูแลและควบคุมของแพทย์ แต่เนื่องจากมีเกณฑ์ข้อบ่งชี้ในการใช้เพื่อบรรเทาอาการหรือรักษาโรค 

ทำาให้ผู้ป่วยที่มีความประสงค์ที่จะใช้ แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้ ไม่สามารถเข้าถึงสารสกัด

กัญชาทางการแพทย์ได้ (จากข้อมูลของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประชาชนในเขตอำาเภอเมือง

สงขลา ขอขึ้นทะเบียนเพื่อครอบครองกัญชาจำานวน 87 ราย แต่มีเพียงผู้ป่วยแค่ 6 รายที่เข้ารับบริการ

ที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสงขลาและเข้าเกณฑ์การรักษาด้วยสารสกัดกัญชาเพียง
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แค่ 2 ราย) ทำาให้ผู้ป่วยหรือประชาชนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะไปแสวงหาผลิตภัณฑ์กัญชานอกระบบ ซึ่ง

อาจเกิดความไม่ปลอดภัย และกรณีมีปัญหาจากการใช้ จะไม่ได้รับการจัดการปัญหาจากทีมบุคลากร

สาธารณสุข และจากข้อมูลการเยี่ยมบ้านของทีมสหวิชาชีพ พบผู้ป่วยในชุมชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นอกระบบ

ไม่มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์กัญชา ไม่มีความรู้เรื่องประโยชน์ โทษ ข้อควรระวัง และข้อห้ามใช้ รวมทั้งการ

จัดการตนเองเมื่อเกิดอาการข้างเคียง และพบปัญหาจากการใช้กัญชาที่ไม่เหมาะสมหลายราย เช่น เกิด

อันตรกิริยากับยาแผนปัจจุบัน เกิดอาการข้างเคียง บางรายมีอาการรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรง

พยาบาล 

 ดังนั้น นพย.ในพื้นที่จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์

กัญชาโดยชุมชนมีส่วนร่วมในชุมชนเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลเขารูปช้าง 

อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในชุมชน 

ให้สามารถติดตามดูแลและจัดการปัญหาที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ไม่เหมาะสมได้ กิจกรรมใน

โครงการประกอบด้วย

 1. การจัดตั้งหน่วยบริการข้อมูลและให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชาประจำาโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล

 2. การจัดอบรมความรู้เรือ่งการใช้กัญชาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา ร่วมกับ

การชี้แจงระบบการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยที่ใช้กัญชา

 3. การเฝ้าระวังปัญหาและติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา 

 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมสมองเพื่อจัดการปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาโดยชุมชน

มีส่วนร่วม

 จากการดำาเนินการดังกล่าวทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบดังนี้

 1. ได ้อสม.และแกนนำาชุมชนที่มีความรู้เรื ่องการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างปลอดภัย และนำา

ความรู้ที่ได้ไปเล่าต่อในชุมชนได้ และร่วมเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยท่ีใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

ในชุมชน สามารถติดตามดูแลและจัดการปัญหาที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างไม่เหมาะสม

 2. ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และความเข้าใจในประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์

กัญชา

 3. ได้แนวทางการดูแลและจัดการปัญหาสำาหรับผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชานอกระบบ สามารถ

นำาแนวทางไปขยายผลและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่อื่นๆได้                                       
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ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 1. การใช้สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกัญชาที่เข้าใจง่ายและมีข้อมูลที่ถูกต้อง ช่วยให้

เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา นำาไปใช้ทำางานได้สะดวก

 2. กัญชาอยู่ในกระแสของสังคมและเป็นนโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุข 

 3. การทำางานเป็น “ทีม” โดยเครือข่ายเภสัชกร นพย. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันคิดและ

หาแนวทางการดำาเนินงานร่วมกัน 

 4. การได้รับการสนับสนุนจากแผนงาน กพย.
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นพย. แนวหน้านักรบ
จัดการปัญหายาในระบบ

บทที่ 3
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 จากการดำาเนินโครงการพัฒนาผู้นำาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา หรือ 

นักเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (นพย.) ตลอดทั้ง 4 รุ่นที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มเภสัชกร นพย. ที่ผ่านการ

อบรมได้พัฒนาศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆในระบบยา ดังนี้

 1. การพัฒนาตนเองด้านการส่ือสารในชุมชน โดยสามารถนำากระบวนการส่ือสารไปใช้ในการรณรงค์

หรือสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ ทำาให้ได้เครือข่ายร่วมดำาเนินงานเพื่อจัดการปัญหาเพิ่มขึ้น 

 2. การพัฒนาการทำางานแบบเครือข่ายมีส่วนร่วม โดยเภสัชกร นพย. ได้เรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อน

เพื่อจัดการปัญหา โดยการทำาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น และมี

ส่วนร่วมในการออกแบบระบบเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ และสามารถค้นหาบุคคลที่เป็นแกนนำาตัวจริงมา

เข้าร่วมในการจัดการปัญหา 

 3. การพัฒนาความคิดและการทำางานเชิงระบบ โดยมีมุมมองที่กว้างขึ้น สามารถบ่งชี้ปัญหา

ที่หลากหลายและเชื่อมโยงค้นหาวิธีในการจัดการปัญหา ทำาให้สามารถออกแบบการทำางานของตนเอง 

ให้มีรูปแบบใหม่ๆ หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม และนำาไปสู่การขับเคลื่อนในระดับนโยบายใน

หลายๆประเด็น

บทที่ 2 นพย.สร้างงาน 

บทที่ 3
นพย. แนวหน้านักรบจัดการปัญหายาในระบบ
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 4. การได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำาภายในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าคิด กล้าทำา

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ โดยได้รับพลังและแรงบันดาลใจจากคณาจารย์และรุ่นพี่เภสัชกร นพย. และได้เครือข่ายการ

ทำางานที่มีเป้าหมายเดียวกัน

 จากพัฒนาการของเภสัชกร นพย.ที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และจากวิทยากร

ที่มีประสบการณ์ตรง ทำาให้เกิดการมองปัญหาอย่างเป็นระบบมากข้ึน นำาไปสู่การแก้ไขปัญหายาเชิงระบบ 

และมีโอกาสนำาความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปัญหายาในพ้ืนท่ีของตน และทำาให้

สามารถขับเคลื่อนเพื่อจัดการปัญหา จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับแก่สังคม จัดเป็นนักรบด้านวิชาชีพและ

นักรบด้านวิชาการได้ดังนี้

 1. ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน (นพย.1) สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัล 

“เภสัชกรคนดีศรีเภสัชกรรม” จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2556

นักรบด้านวิชาชีพ
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 2. ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข (นพย.1) สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำาภู ได้รับรางวัล 

“เภสัชกรคนดีศรีอีสาน” จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2563 และได้รับการคัดเลือกให้ดำารงตำาแหน่ง

ประธานชมรมเภสัชชนบท และนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564

 3. ภญ.เบญจมาศ บุดดาวงศ์ (นพย.1) รพ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าแหง่

ความภาคภูมิใจ” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2560  และข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ.ศรีสะเกษ ปี 2561    
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 5. ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย (นพย.1) รพ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล “ผู้ประพฤติตนด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต” จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 2559

 4. ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว (นพย.1)  ได้รับรางวัล “เภสัชกรคนดีศรีอีสาน” จากมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ปี 2563 และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานเด่น จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประจำาปี 2563
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 6. ภก.วิษณุ ยิ่งยอด (นพย.2) รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือน

ดีเด่น จ.สกลนคร ปี 2561 

 7. ภญ.ทรัพย์พาณิช พลาบัญช์ (นพย.2) ได้รับรางวัล เภสัชกรที่มีจิตวิญญาณในการให้ความ

ช่วยเหลือผู้เสพยาสูบและขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมยาสูบ ประจำาปี 2561 จากเครือข่ายวิชาชีพเพื่อ

การสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ
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 8. ภก.พัชรมณฑน์ พัชรยุทธิ (นพย.2) ได้รับรางวัลจากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ใน

ฐานะผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่วงการสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2559

 9. ภก.สัญญา ชัยหาญ (นพย.3) รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงาน

เด่นจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปี 2563
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 10. ภก.กฤษฎา จักรชัย (นพย.3) รพ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลบุคลากรสาธารณสุขผู้มี

ผลงานเด่น จากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำาปีงบประมาณ 2561

 11. ภญ.อารีรัตน์ พักตร์จันทร์ (นพย.4) รพ.รัษฎา จ.ตรัง ได้รับรางวัลบุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่น 

ประจำาปี 2563 จากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
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 1. ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว (นพย.1) รพ.ปทุมราชวงศา จ.อำานาจเจริญ ได้รับรางวัลที่ 2 การนำา

เสนอผลงานประเภท Oral Presentation เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบยาในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กโดยเครือข่ายชุมชน อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ ในเวทีการประชุมเภสัชกรรม

ในอนาคต ประจำาปี 2562 จัดโดยชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข และรางวัล

ผลงานดีเด่น (Best Practice) ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10

 2. ภญ.วีรยา ถาอุปชิต (นพย.2) กับรางวัล Good Oral Presentation (Graduate Level) 

จากการนำาเสนอผลงานวิจัยเร่ือง การนำากัญชาไปใช้ทางการแพทย์ ในการประชุมวิชาการ “9th Annual 

Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017” ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักรบด้านวิชาการ
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 3. ภญ.อารีวรรณ ทองขุนดำา (นพย.3) รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง และ ภญ.ฐิติมา ทองสังข์ (นพย.4) 

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิชาการมหกรรมวิชาการ เขต

สุขภาพที่ 12 ประจำาปีงบประมาณ 2563

 4. ภญ.ปริญา ถมอุดทา (นพย.3) รพ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม ได้รับรางวัลท่ี 1 การนำาเสนอ

ผลงานวิชาการประเภทการบรรยาย เรื่อง ระบบยาปลอดภัยในชุมชน อำาเภอเมืองมหาสารคาม โดย

กลไกพัฒนาแบบมีส่วนร่วมภาคประชารัฐ ในการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แห่งชาติ ประจำาปี 2562 จัดโดย สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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 5. ภก.ศุภชัย แพงคำาไหล (นพย.3) รพ.ยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลผลงาน 

R2R ดีเดน่ จากกระทรวงสาธารณสุข ประจำาปี 2563 จากผลงานเรื่อง การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา

การใช้สเตอรอยด์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุพื้นที่ ตำาบลบ้านกู่ อำาเภอยางสีสุราช จังหวัด

มหาสารคาม

 6. ภญ.เพิ่มพรรณ ธนะภาส (นพย.3) รพ.รัตภูมิ จ.สงขลา ได้รับรางวัลชมเชยการนำาเสนอ

ผลงานวิชาการประเภทการบรรยายเรื่อง รูปแบบการจัดการการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพของร้านชำา

หมู่ท่ี 2 ตำาบลกำาแพงเพชร อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำาปี 2562 จัดโดย สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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 7. ภญ.สุธิดา ปาบุตร (นพย.3) รพ.ปทุมราชวงศา จ.อำานาจเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ

นำาเสนอผลงานประเภท Oral Presentation เรื่อง สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ของ

กลุ่มเกษตรกรในอำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ ในเวทีการประชุมเภสัชกรรมในอนาคต ประจำาปี 

2562 จัดโดยชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข
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นพย. รุ่นที่ 1

1. ชื่อ : ภก.ชาญชัย บญุเชิด 

 สังกัด : โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 อำาเภอไทยเจริญ”

2.  ชื่อ : ภญ.พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์

 สังกัด : สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “ข้อเสนอผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

 ต่อการจัดหายาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

3. ชื่อ : ภญ.วรรณภา ไกรโรจนานันท์

 สังกัด : สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “ข้อเสนอผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

 ต่อการจัดหายาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

4.  ชื่อ : ภก.รังสรรค์ ศิริชัย

 สังกัด : โรงพยาบาล อำานาจเจริญ จังหวัดอำานาจเจริญ

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “ข้อเสนอผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

 ต่อการจัดหายาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

5.  ชื่อ : ภก.จุมพล ประถมนาม

 สังกัด : โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “การควบคุมการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนและสำารวจ

 ผลิตภัณฑ์ยาที่เสี่ยงต่อการใช้ผิด ในพื้นอำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ”

6. ชื่อ : ภก.ทรงวุฒิ สารจันทึก

 สังกัด : โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม จังหวัดสระบุรี

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมของประชาชน อำาเภอวังม่วง 

 จังหวัดสระบุรี

7.  ชื่อ : ภญ.ขนิษฐา วัลลีพงษ์

 สังกัด : โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “การควบคุมการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน และ

 สำารวจผลิตภัณฑ์ยาที่เสี่ยงต่อการใช้ผิด ในพื้นที่อำาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”
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นพย. รุ่นที่ 1

1. ชื่อ : ภก.ชาญชัย บญุเชิด 

 สังกัด : โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 อำาเภอไทยเจริญ”

2.  ชื่อ : ภญ.พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์

 สังกัด : สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “ข้อเสนอผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

 ต่อการจัดหายาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

3. ชื่อ : ภญ.วรรณภา ไกรโรจนานันท์

 สังกัด : สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “ข้อเสนอผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

 ต่อการจัดหายาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

4.  ชื่อ : ภก.รังสรรค์ ศิริชัย

 สังกัด : โรงพยาบาล อำานาจเจริญ จังหวัดอำานาจเจริญ

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “ข้อเสนอผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

 ต่อการจัดหายาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

5.  ชื่อ : ภก.จุมพล ประถมนาม

 สังกัด : โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “การควบคุมการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนและสำารวจ

 ผลิตภัณฑ์ยาที่เสี่ยงต่อการใช้ผิด ในพื้นอำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ”

6. ชื่อ : ภก.ทรงวุฒิ สารจันทึก

 สังกัด : โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม จังหวัดสระบุรี

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมของประชาชน อำาเภอวังม่วง 

 จังหวัดสระบุรี

7.  ชื่อ : ภญ.ขนิษฐา วัลลีพงษ์

 สังกัด : โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “การควบคุมการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน และ

 สำารวจผลิตภัณฑ์ยาที่เสี่ยงต่อการใช้ผิด ในพื้นที่อำาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”

8.  ชื่อ : ภญ.อรวรรณ กาศสมบูรณ์

 สังกัด : โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “การควบคุมการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนและสำารวจ

 ผลิตภัณฑ์ยาที่เสี่ยงต่อการใช้ผิด”

9.  ชื่อ : ภก.สงกรานต์ มีชูนึก

 สังกัด : ปัจจุบัน เปิดร้านขายยาเอง

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเชิงผลลัพธ์ที่สะท้อนการจัดการปัญหาด้านยา

 ในชุมชน

10.  ชื่อ : ภก.เอกชัย เยาว์เฉื้อง

 สังกัด : สำานักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนาระบบการกระจายยาที่เหมาะสม

11.  ชื่อ : ภญ.จันทภรณ์ โสมอินทร์

 สังกัด : โรงพยาบาลอำานาจเจริญ จังหวัดอำานาจเจริญ

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “ข้อเสนอผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

 ต่อการจัดหายาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

12.  ชื่อ : ภก.ปรุฬห์ รุจนธำารงค์

 สังกัด : กพย. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ย้ายไปเป็น อ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “ข้อเสนอผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

 ต่อการจัดหายาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 โครงการรับทุน กพย. : โครงการจัดทำาชุดข้อมูลวิชาการสถานการณ์ด้านยา

13.  ชื่อ : ภก.พันธ์เทพ เพชรผึ้ง

 สังกัด : โรงพยาบาลเวียงสา จ.น่าน ปัจจุบัน สำานักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังโฆษณาวิทยุชุมชน อำาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 โครงการรับทุน กพย. : โครงการนักร้องเรียน “พัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังปัญหาโฆษณา

 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ.น่าน

14.  ชื่อ : ภก.กาญจนพงษ์ เพ็ญทองดี

 สังกัด : โรงพยาบาลคำาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยน

 พฤติกรรม วัยรุ่นยุคใหม่ ห่วงใยผู้สูงอายุ”



ผู้นำ�ก�รจัดก�รปัญห�ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสมในสังคม

84 นักรบแนวหน้าถอดบทเรียน นพย. 

 โครงการรับทุน กพย. : 

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ด้านพฤติกรรมการใช้ยาและความรู้ด้านการใช้ยาปฏิชีวนะ

    แบบเรียนรู้ผ่านวิถีชุมชน จังหวัดยโสธร

 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพโดยชุมชน 

    เพื่อชุมชน

15.  ชื่อ : ภญ.กนกพร ธัญญมณีสิน

 สังกัด : สำานักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังและผู้เสียหายจาก

 โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 โครงการรับทุน กพย. :  

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย จังหวัดขอนแก่น

 2. โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังการกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการปลอมปนสเตอรอยด์  

    ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : รางวัล “เภสัชกรคนดีศรีเภสัชกรรม” จากคณะเภสัชศาสตร์  

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2556

16.  ชื่อ : ภญ.ไพลิน สาระมนต์

 สังกัด : โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “การควบคุมการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนและสำารวจ

 ผลิตภัณฑ์ยาที่เสี่ยงต่อการใช้ผิดในพื้นที่ ตำาบลหล่ายงาว อำาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

 โครงการรับทุน กพย. : โครงการเฝ้าระวังและจัดการปัญหายาตามแนวชายแดน 

 (เครือข่ายล้านนา) เชียงราย

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ : โครงการศึกษาปัญหายาชายแดนจังหวัดเชียงรายและ

 จังหวัดพะเยา

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : 

 1. รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า “สาขาบริการชุมชน” ในโอกาสวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์

    ครบรอบ 19 ปี ประจำาปี 2556

 2. รางวลัขมเชยผลงาน R2R นำาเสนอปากเปล่าในมหกรรมวิชาการวิชาการปฐมภูมิระดับภาคเหนือ

    ประจำาปี 2560



ผู้นำ�ก�รจัดก�รปัญห�ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสมในสังคม

85ถอดบทเรียน นพย. นักรบแนวหน้า

17.  ชื่อ : ภญ.เบญจมาศ บุดดาวงศ์

 สังกัด : โรงพยาบาลโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “การควบคุมการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนและ

 สำารวจผลิตภัณฑ์ยาที่เสี่ยงต่อการใช้ผิด ในพื้นที่เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ

 โครงการรับทุน กพย. : 

 1. โครงการบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งของกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของภาคี

    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ภาคประชาสังคมและองค์กรส่วนท้องถ่ินในระดับพ้ืนท่ี 

    อำาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

 2. โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เท่าทันสื่อด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในเยาวชน พื้นที่ 

    อำาเภอโนนคูณ-ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (รวมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน : สสย. มูลนิธ ิ

    เพื่อเพื่อพัฒนาเด็กจังหวัดศรีสะเกษ : มพด สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  

    มหาวิทยาราษภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ปี 2560

 3. โครงการบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งของกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของภาคี

    เครือข่ายภาควิชาการและภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ อำาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 

    ปี 2562

 4. โครงการขยายเครือข่ายชุมชนต้นแบบส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน

    จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563-2564

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : 

 1. รางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2560 

 2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561    

 3. ผลงานดำาเนินงานดีเด่นด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค (คบส.) จังหวัดศรีสะเกษ

 4. ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาเครือข่ายการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

    จังหวัดศรีสะเกษ

 5. ผลงานดีเด่นด้านการดำาเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ

 6. ผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ

18.  ชื่อ : ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย

 สังกัด : โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบัน สังกัดโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “การจัดการปัญหาการโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง

 สื่อวิทยุ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด



ผู้นำ�ก�รจัดก�รปัญห�ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสมในสังคม

86 นักรบแนวหน้าถอดบทเรียน นพย. 

 โครงการรับทุน กพย. : 

 1. โครงการบูรณาการการทำางานร่วมภาคีเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังและการจัดการยา

    ไม่เหมาะสมในชุมชนเพื่อความปลอดภัยของชุมชนด้านยา

 2. ผู้เข้าอบรม โครงการสืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 1

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ :  

 1. โครงการการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ยาในวัด และสิทธิผู้บริโภคในการได้รับ

    ข้อมูลยา (ชื่อบนซองยา)

 2. โครงการสำารวจสถานการณ์ การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ใน 5 จังหวัด

    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทำาร่วมกับ ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว ผู้รับผิดชอบหลัก)

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : 

 รางวัล “ผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 2559

19.  ชื่อ : ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข

 สังกัด : สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ย้ายไป สสจ.หนองบัวลำาภู

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “พัฒนากลไกเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในระบบยา” จ.ขอนแก่น 

 (ระยะที่ 1 : ปะ – สาน – สร้าง “ค่านิยมเปิดเผยและโปร่งใส”

 โครงการรับทุน กพย. : 

 1. โครงการทบทวนกระบวนการเลื่อนไหลและจุดวิกฤตในการควบคุมกำากับสเตอรอยด์ที่มีการ

    นำามาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมในประเทศไทย

 2. โครงการถอดบทเรียนกระบวนการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาการปลอมปนสเตอรอยด์ด้วย

    เครือข่ายแกนนำาด้านยาชุมชน

 3. โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล สู่การส่งต่อข้อมูล

    ด้านยาไปยังชุมชน จังหวัดหนองบัวลำาภู

 4. ผู้เข้าอบรม โครงการสืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 1

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ : โครงการการพัฒนากลไกเฝ้าระวังปัญหายากลุ่มเสี่ยงในพื้นที ่

 ชายแดนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล :  

 1. รางวัล “เภสัชกรคนดีศรีอีสาน” จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2563  

 2. รางวัลสาขาคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย ดีเด่น เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563
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 3. รางวัลเครือข่าย คบส.ดีเด่น ประเภทเครือข่ายเภสัชสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการ  

    ระดับชาติ อย. ประจำาปี 2563

 4. ประธานชมรมเภสัชชนบท ปี 2564

 5. นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564

20.  ชื่อ : ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว

 สังกัด : โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ “การควบคุมการกระจายยาท่ีไม่เหมาะสมในชุมชนและ 

 สำารวจผลิตภัณฑ์ยาที่เสี่ยงต่อการใช้ผิด ในพื้นที่อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ”

 โครงการรับทุน กพย. : 

 1. โครงการบูรณาการการทำางานภาคีเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการ

    ใช้ยาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน เขตอำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ

 2. โครงการบูรณาการการทำางานภาคีเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการ

    ใช้ยาในวัด อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ

 3. ผู้เข้าอบรม โครงการสืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 1

 โครงการท่ีทำากับ NODE วิชาการ :  โครงการสำารวจสถานการณ์ การใช้ยาปฏิชีวนะในการเล้ียงสัตว์

 ใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล :  

 1. รางวัล “เภสัชกรคนดีศรีอีสาน” จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2563  

 2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานเด่น จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปี 2563

 3. รางวัลที่ 2 การนำาเสนอผลงานประเภท Oral Presentation เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ

    จัดการระบบยาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเครือข่ายชุมชน อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัด

    อำานาจเจริญ ในเวทีการประชุมเภสัชกรรมในอนาคต ประจำาปี 2562 จัดโดยชมรมเภสัชกร

    โรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 

 4. รางวัลผลงานดีเด่น (Best Practice) ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระดับเขตบริการ

    สุขภาพที่ 10

 5. พชอ.ดีเด่นประเด็นคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2563

 6. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นำาเสนอผลงานประเภท Poster Presentation ในเวทีงานประชุม

    วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับชาติ 
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  7. รางวัลชมเชยประเภทนำาเสนอด้วยวาจาในงานประชุมวิชาการนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วย

     จิตเวชทึ่สำาคัญ “สุขภาพจิตวิถีชีวิตใหม่เขตสุขภาพที่ 10  

  8. รางวัลมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาระดับจังหวัด 

  9. รางวัลนำาเสนอผลงานชนะเลิศอันดับ 1 ในเวที R2R เขตสุขภาพที่ 1

 10. รางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น “คนดีศรีปฐมภูมิ” จังหวัดอำานาจเจริญ กลุ่มที่ 3 

      นักวิชาการสาธารณสุขและสหวิชาชีพ ประจำาปี 2564

 11. วารสารข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

      ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เรื่อง Stevens Johnson’s Syndrome  due to Allopurinol Allergy

 12. วารสารข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

      ปีที่ 14 ฉบับที่ 2  เรื่อง TB drugs induced hepatitis

 13. Website เรื่องเล่าเภสัชกร (http://www.pharmaciststory.wordpress.com)  

      ของแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

      มหาวิทยาลัย จำานวน 3 เรื่อง คือ 1. Steriod สารห้ามใช้ ร้ายกว่าที่คิด, 2. เมื่อเภสัชกร

      ออกเยี่ยมบ้าน, 3. เยียวยาสุขภาพ ด้วยเครื่องมือชุมชน

 14. ผลงาน รายงานสถานการณ์ระบบยาปี 2555-2559 ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนา

      ระบบยา หน้า104 เรื่อง สถานการณ์ยาไม่เหมาะสมระดับอำาเภอ :กรณีศึกษาอำาเภอ

      ปทุมราชวงศา และหน้า152 การประเมินกระบวนการนำานโยบายเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย

      การส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติ

 15. ผลงาน คู่มือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ (ทีมผู้เรียบเรียง) เผยแพร่ 

      พฤษภาคม 2562 โดยแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภค

      ด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 16. ผลงาน คู่มือสำาหรับเภสัชกรในการดำาเนินงานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

      (กองบรรณาธิการ) เผยแพร่โดย สำานักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สำานักงาน

      หลักระกันสุขภาพแห่งชาติ

 17. ผลงาน คู่มือแนวทางการดำาเนินงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน 

      (Rational Drug Use Community : RDU Community) กองบรรณาธิการ เผยแพร่โดย

      กองบริหารสาธารณสุข สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2563

 18. ผลงานถอดบทเรียน คู่มือเบื้องต้นการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้วยคณะกรรมการ

      พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ (พชอ.) เผยแพร่โดย ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

      สุขภาพ (สสส.) กรกฎาคมปี 2563
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 19. วารสารองค์การเภสัชกรรม  ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2563 เรื่อง การพัฒนา

      ระบบนำาส่งยาโรคเรื้อรังในสถานการณ์โรคระบาดโควิด อำาเภอปทุมราชวงศา 

      จังหวัดอำานาจเจริญ

 20. จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา ยาวิพากษ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 45 มิถุนายน-สิงหาคม 

      2563 เรื่องRDU:รูปแบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการ (Proactive 

      Hospital Based Surveillance) กรณศึีกษาโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ

 21. จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา ยาวิพากษ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 44 มีนาคม-พฤษภาคม  

      2563 เรื่องการจัดการด้านระบบยาในยุคโควิด กรณีศึกษาโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัด

      อำานาจเจริญ

 22. วารสารองค์การเภสัชกรรม  ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2563 เรื่อง การพัฒนา

      ระบบนำาส่งยาโรคเรื้อรังในสถานการณ์โรคระบาดโควิด อำาเภอปทุมราชวงศา 

      จังหวัดอำานาจเจริญ

 23. หนังสือ “ล้อมวงเล่า เหล่าเภสัชกร (คบส.)” เรื่อง นักสืบอาร์เอ็กซ์ จัดพิมพ์โดยสำานักงาน

      สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พฤษภาคม 2564

 24. รางวัล Best Practice RDU Smart School ระดับเขต ปี 2560 และเป็นต้นแบบการ

      ดำาเนินงานระบบยาในโรงเรียนของประเทศ

 25. รางวัล RDU ดีเด่นในระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10 และระดับจังหวัดอำานาจเจริญ ปี 2561

 26. รางวัล โรงพยาบาลชุมชนอาหารปลอดภัยต้นแบบระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10 ปี 2562

 27. รางวัล ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ หนึ่งใน 22 ศูนย์ ของวิทยาลัยการ

      คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สภาเภสัชกรรม ปี 2562

 28. รางวัล เครือข่าย RDU-AMR ระดบัอำาเภอดีเด่น ในระดับประเทศ ปี 2562 จากกระทรวง

      สาธารณสุข สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 29. ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2555 สาขาบริการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 30. รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ระดับเขต ปี 2562 เรื่องการพัฒนารูปแบบการดำาเนิงานการ

      ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

 31. รางวัล RDU ผ่านระดับ 3 ในระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10 ปี 2562

 32. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในหลักสูตรการฝึกอบรม การสื่อสารเชิงสืบสวนสำาหรับผู้นำา

      เครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา สิงหาคม-กันยายน 2563 โดย

      ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และชมรมเครือข่ายนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก

      แห่งประเทศไทย
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 33. รางวัลนำาเสนอผลงานรูปแบบ Oral Presentation ระดับดีมาก ในงานประชุมวิชาการ

      ระดับชาติด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ประจำาปี 2564 ใน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง

      กระบวนการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในวัด และเรื่องสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะ

      ในการเลี้ยงสัตว์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 Virtual 

      Conference ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นพย. รุ่นที่ 2

21.  ชื่อ : ภญ.ณหทัย ขันตีสา

 สังกัด : โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบัน ลาออกมาทำาอาชีพอิสระ

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลปัญหาด้านยาในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ

 เรื้อรังในชุมชน

22.  ชื่อ : ภญ.ปราญชลี ศรีศฤงคาร

 สังกัด : โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนาฉลากยามาตรฐาน (Smart label) โรงพยาบาล

 สนามชัยเขต

23.  ชื่อ : ภญ.เพ็ญนภา ประภาวัต

 สังกัด : โรงพยาบาลพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการอำาเภอต้นแบบ ในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาโฆษณายา

 และผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางอินเตอร์เน็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

24.  ชื่อ : ภญ.พชรณัฐฏ์ ชยณัฐพงศ์

 สังกัด : โรงพยาบาลพรหมคิรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการร้านค้าปลอดยาอันตรายและยาปฏิชีวนะ

25.  ชื่อ : ภก.เมฆินทร์ คุณแขวน

 สังกัด : โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบัน ประกอบอาชีพอิสระ

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการเฝ้าระวังและจัดการปัญหายาตามแนวชายแดน จ.ศรีสะเกษ

26.  ชื่อ : ภญ.รัชนก สิทธิโชติวงศ์

 สังกัด : โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการผลการดำาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการยา

 ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จ (๒) โรงพยาบาลสุรินทร์
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27.  ชื่อ : ภก.ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร  

 สังกัด : โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงด้านยา

 ในสถานศึกษา อ.พรรณานิคม

28.  ชื่อ : ภญ.สุวิดา อินถาก้อน

 สังกัด : โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการฉลากยาอ่านง่าย เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล รพ.พาน  จ.เชียงราย

29.  ชื่อ : ภญ.เสาวนีย์ แสนคาร

 สังกัด : สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการอำาเภอต้นแบบ ในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาโฆษณายา

 และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผิดกฎหมายทางอินเตอร์เน็ต จังหวัดยโสธร

30.  ชื่อ : ภญ.อัจฉรา ไชยธรรม

 สังกัด : โรงพยาบาลเวียงสา  จังหวัดน่าน

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการอ่านง่าย เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล  รพ.เวียงสา จังหวัดน่าน

31.  ชื่อ : ภญ.อัญชลินทร์ พรสินธุเศรษฐ  

 สังกัด : สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ 

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการอำาเภอต้นแบบ ในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาโฆษณายา

 และผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางอินเตอร์เน็ต จังหวัดอำานาจเจริญ

32.  ชื่อ : ภญ.อารีย์ พิมพ์ดี  

 สังกัด : โรงพยาบาลนำ้าพอง จังหวัดขอนแก่น

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการเฝ้าระวังยาที่ไม่เหมาะสมในจังหวัดขอนแก่น

33.  ชื่อ : ภก.พัชรมณฑน์ พัชรยุทธิ

 สังกัด : โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการฉลากยาอ่านง่าย เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล รพ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : รางวัลจากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในฐานะผู้สร้าง

 ชื่อเสียงให้แก่วงการสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2559
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34.  ชื่อ : ภญ.ยุพิน ศรีสุพรรณ  

 สังกัด : โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำานาจเจริญ

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการฉลากยาอ่านง่าย เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล รพ.เสนางคนิคม 

 จังหวัดอำานาจเจริญ

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ :  

 1. โครงการสำารวจสถานการณ์ การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ใน 5 จังหวัดภาคตะวันออก

    เฉียงเหนือ (ทำาร่วมกับ ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว ผู้รับผิดชอบหลัก)

35.  ชื่อ : ภญ.รุ่งนภา กงวงษ์

 สังกัด : โรงพยาบาลวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการค้นหาปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม

 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชื่อมต่อฐานข้อมูล AE Online สู่การทบทวนตำาหรับยาที่ไม่เหมาะสม

 โครงการรับทุน กพย. : โครงการนำาร่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาและ 

 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนเช่ือมต่อโปรแกรม AE Online ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 เขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10

36.  ชื่อ : ภญ.รุจิรา ปัญญา

 สังกัด : โรงพยาบาลดอกคำาใต้  จังหวัดพะเยา

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านยาในโรงเรียน อ.ดอกคำาใต้ จ.พะเยา

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ : โครงการ การใช้ยาต้านจุลชีพ และยาสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ 

 และชุมชนภาคเหนือ

37.  ชื่อ : ภก.อิทธิกร พวงท้าว

 สังกัด : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีษะเกษ

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการสำารวจและค้นหาปัญหาการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมเพื่อ

 พัฒนาระบบเฝ้าระวังในชุมชน พื้นที่นำาร่อง อำาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

 โครงการรับทุน กพย. : 

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ :  

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : 

 1. ผลงานดีเด่นด้านการดำาเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จ.ศรีสะเกษ

 2. ผลงานดีเด่นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จ.ศรีสะเกษ ประเภทผลงานโครงการพัฒนา
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38.  ชื่อ : ภญ.ทรัพย์พาณิชย์ พลาบัญช์

 สังกัด : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการพัฒนาเครือข่ายต้นแบบผู้ดูแลด้านยาในชุมชน ในเขต

 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 โครงการรับทุน กพย. : 

 1. โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังการจำาหน่ายยาไม่เหมาะสมในชุมชนเพื่อความปลอดภัยด้านยา

    ในชุมชน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 2. โครงการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลป้องกันเชื้อดื้อยาในชุมชนเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ :  

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : รางวัล เภสัชกรที่มีจิตวิญญาณในการให้ความช่วยเหลือผู้เสพยาสูบ

 และขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมยาสูบ ประจำาปี 2561 จากเครือข่ายวิชาชีพเพื่อการ

 สร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ

39.  ชื่อ : ภก.ภัทรพงศ์ แสนอุบล

 สังกัด : โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปัจจุบัน สังกัดโรงพยาบาลบึงกาฬ 

 จังหวัดบึงกาฬ

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงด้านยา

 ในสถานศึกษา อ.วานรนิวาส

 โครงการรับทุน กพย. : โครงการการเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการพัฒนาศูนย์

 เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ : 1. โครงการสำารวจสถานการณ์ การใช้ยาปฏิชีวนะในการ

 เล้ียงสัตว์ใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทำาร่วมกับ ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว ผู้รับผิดชอบหลัก) 

40.  ชื่อ : ภก.อิ่นแก้ว สิงห์แก้ว  

 สังกัด : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการเฝ้าระวังและจัดการปัญหายาตามแนวชายแดน จ.เชียงราย

 โครงการรับทุน กพย. : 

 1. โครงการระบบเฝ้าระวังและจัดการปัญหารถเร่และการเร่ขายยาในชุมชน ตำาบลครึ่ง 

    อำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 2 .ผู้เข้าอบรม โครงการสืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 1

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ :  โครงการศึกษาปัญหายาชายแดนจังหวัดเชียงรายและ

 จังหวัดพะเยา
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41.  ชื่อ : ภญ.วีรยา ถาอุปชิต

 สังกัด : สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการศึกษาข้อบ่งใช้และผลข้างเคียงของการใช้กัญชาทางการแพทย์

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ : โครงการการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบ

 การใช้กัญชาทางการแพทย์ในจังหวัดภาคอีสาน

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : รางวัล Good Oral Presentation (Graduate Level) จากการ

 นำาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การนำากัญชาไปใช้ทางการแพทย์ ในการประชุมวิชาการ  

 “9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017” ระหว่าง

 วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

42.  ชื่อ : ภก.วสันต์ มีคุณ  

 สังกัด : โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงด้านยา

 ในสถานศึกษา

 โครงการรับทุน กพย. : 

 1. โครงการเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยเชิงรุก 

    อำาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

 2. โครงการการดำาเนินงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชน

 3. ผู้เข้าอบรม โครงการสืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 1

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ :  

 1. โครงการสำารวจสถานการณ์ การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ใน 5 จังหวัด

    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทำาร่วมกับ ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว ผู้รับผิดชอบหลัก)

 2. โครงการการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ยาในวัด และสิทธิผู้บริโภคในการได้รับ

    ข้อมูลยา (ชื่อบนซองยา) ทำาร่วมกับ ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย ผู้รับผิดชอบหลัก)

43.  ชื่อ : ภก.วิษณุ ยิ่งยอด  

 สังกัด : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงด้านยา

 ในสถานศึกษา อ.สว่างแดนดิน

 โครงการรับทุน กพย. : 

 1. โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการยาไม่เหมาะสมในชุมชน
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 2. โครงการบูรณาการการทำางานภาคีเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังและจัดการการใช้ยาและ

    ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชน อำาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 3. โครงการพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานบริการสุขภาพและชุมชน อำาเภอ

     สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 4. ผู้เข้าอบรม โครงการสืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 1

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ :  

 1. โครงการสำารวจสถานการณ์ การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ใน 5 จังหวัด

    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทำาร่วมกับ ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว ผู้รับผิดชอบหลัก)

 2. โครงการการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ยาในวัด และสิทธิผู้บริโภคใน 

    การได้รับข้อมูลยา (ชื่อบนซองยา) ทำาร่วมกับ ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย ผู้รับผิดชอบหลัก)

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสกลนคร ปี 2561

นพย. รุ่นที่ 3

44.  ชื่อ : ภก.อรรถพล คนตำ่า

 สังกัด : สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำาภู

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแหล่งกระจายยาในชุมชนเชิงรุก 

 (สายลับแจ้งข่าวชุมชน)

45.  ชื่อ : ภก.อิศรักษ์ เหลาคม

 สังกัด : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนารูปแบบเฝ้าระวังและรายงานความเสี่ยงจากการใช้

 ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพในพื้นที่อำาเภอสว่างแดนดิน

46.  ชื่อ : ภญ.อชิรญาณ์ ชูฤทธิ์

 สังกัด : โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนาแกนนำาเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยด้านยาและโฆษณา

 ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสม (แกนนำารู้เท่าทันยา) หมู่บ้านยางแดง ตำาบลคู้ยายหมี 

 อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (พื้นที่นำาร่อง)

47.  ชื่อ : ภญ.วิชชุดา สืบสาย

 สังกัด : สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการร้านค้าร้านชำาต้นแบบปลอดยาอันตราย ยาปฏิชีวนะ 

 ยาสเตอรอยด์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
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48.  ชื่อ : พ.ต.หญิง.ภญ.กาญจนรักษ์ อึ้งเจริญวัฒนา

 สังกัด : โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการประยุกต์การใช้เครื่องมือ ตาไว (TAWAI FOR HEALTH) 

 ในการจัดการปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากชุมชนจนถึงระดับเขต 

 จังหวัดอุบลราชธานี

49.  ชื่อ : ภก.ศักดิ์ชัย ไชยนวรัตน์

 สังกัด : โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการปัญหาแหล่งกระจายยา

 ทีไม่เหมาะสมในชุมชน ตำาบลแม่จัน อำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

50.  ชื่อ : ภญ.ตรีรัตน์ งันลาโสม

 สังกัด : สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการร้านค้าประชารัฐไม่จำาหน่ายยาที่ไม่อนุญาตให้จำาหน่าย

 ในร้านค้าฯ (เฉพาะยาสามัญประจำาบ้าน)

51.  ชื่อ : ภญ.ณัฏฐพิชชา คุณสันติพงษ์

 สังกัด : วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการสำารวจและการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา

 การใช้สารเคมี ในการกำาจัดศัตรูพืช (พาราควอต) ในเกษตรกรหมู่ 1 ต.ไม้เค็ด จ.ปราจีนบุรี

52.  ชื่อ : ภญ.มัทนา สมบัติวัฒนาเวศ

 สังกัด : โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ

 การจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำาบลสระ 

 อำาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

53.  ชื่อ : ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

 สังกัด : มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการทบทวนงานวิจัยเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์

 ของกลุ่มเกษตรกรที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดเชื้อดื้อยา

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ : โครงการการเฝ้าระวังยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย

 ในชุมชน 
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54.  ชื่อ : ภก.กฤษฎา จักรไชย

 สังกัด : โรงพยาบาลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการประยุกต์การใช้เครื่องมือ ตาไว (TAWAI FOR HEALTH) 

 ในการจัดการปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากชุมชนสู่ระดับเขตสุขภาพพื้นที่

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : รางวัลบุคลากรสาธารณสุขผู้มีผลงานเด่น จากสำานักงานสาธารณสุข

 จังหวัดศรีสะเกษ ประจำาปีงบประมาณ 2561

55.  ชื่อ : ภก.พัฐเดช มกรารัตต์

 สังกัด : สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบัน สังกัด สำานักงานสาธารณสุข

 จังหวัดร้อยเอ็ด

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการประยุกต์การใช้เครื่องมือ ตาไว (TAWAI FOR HEALTH) 

 ในการจัดการปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในจังหวัดศรีสะเกษ

 โครงการรับทุน กพย. : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายเครือข่ายการรายงานปัญหา

 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านระบบออนไลน์ 

 www.tawaiforhealth.com (TAWAI)

56.  ชื่อ : ภก.จัตุพล กันทะมูล

 สังกัด : โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลแพ้ยาและ

 ข้อมูลความปลอดภัยด้านยาระดับจังหวัดระยอง

 โครงการรับทุน กพย. : 

 1. ผู้เข้าอบรม โครงการสืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 1

 2. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน RDU Community: Proactive Hospital based 

    surveillance

57.  ชื่อ : ภญ.ธิดาพร นาต๊ะ

 สังกัด : โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการสำารวจสถานการณ์และการจัดการปัญหาการใช้ยาและ

 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่สูงอย่างมีส่วนร่วม 

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ : โครงการศึกษาปัญหายาชายแดนจังหวัดเชียงรายและ

 จังหวัดพะเยา
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58.  ชื่อ : ภญ.สุธิดา ปาบุตร

 สังกัด : โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการสำารวจสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ 

 เขตพื้นที่อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : รางวัลชนะเลิศ การนำาเสนอผลงานประเภท Oral Presentation 

 เรื่อง สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรในอำาเภอปทุมราชวงศา 

 จังหวัดอำานาจเจริญ ในเวทีการประชุมเภสัชกรรมในอนาคต ประจำาปี 2562 จัดโดยชมรมเภสัชกร

 โรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข

59.  ชื่อ : ภก.ศุภชัย แพงคำาไหล

 สังกัด : โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแหล่งกระจายยาในชุมชนเชิงรุก 

 (จอบไว ใจถึง พึ่งได้ สายข่าวชุมชน) อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

 โครงการรับทุน กพย. : 

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ :  

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : 

 1. รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น จากกระทรวงสาธารณสุข ประจำาปี 2563 จากผลงาน เรื่อง การ

    พัฒนาแนวทางแก้ปัญหาการใช้สเตอรอยด์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุพื้นที่ ตำาบล

    บ้านกู่ อำาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

 2. รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำาปี 2564 ประเภทผลงานระดับสนับสนุนบริการในรูปแบบ 

    Tele Pharmacist บริหารยากลุ่มโอปิออยด์ (Opioinds) ที่บ้าน ในผู้ป่วย Palliative care 

    ยุค New Normal อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

60.  ชื่อ : ภญ.ปริญา ถมอุดทา

 สังกัด : โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลในชุมชน อำาเภอเมือง 

 จังหวัดมหาสารคาม

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล :  

 1. ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2561 

 2. บุคลากรดีเด่น รพ.มหาสารคาม ปี 2562                        
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 3. งานวิจัยระดับประเทศ รางวัลการนำาเสนอชนะเลิศ ที่ 1 ประเภท Oral presentation

     ในงานประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ จัดโดยสำานักงาน

     คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปี 2562

 4. รางวัลการนำาเสนอชนะเลิศ ที่ 2 ประเภท Oral presentation ระดับเขต ในงานประชุม

    วิชาการบริการปฐมภูมิ รพศ./รพท. ประจำาปี 2562 โดยสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย

 5. รางวัลการนำาเสนอชนะเลิศ ที่ 2 ประเภท Oral presentation ระดับจังหวัด งานประชุม

    วิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประจำาปี 2562 

 6. รางวัลการนำาเสนอชนะเลิศ ที่ 1 ประเภท Oral presentation ระดับโรงพยาบาล ในงาน

    ประชุมวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด จัดโดยสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

    ปี 2562

 7. รางวัลการนำาเสนอชนะเลิศที่ 1 R2R ประเภท Oral presentation ในงานประชุมวิชาการ

    โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำาปี 2562

61.  ชื่อ : ภก.สุรเชษฐ์ มีสิทธิ์

 สังกัด : โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนาระบบการจัดการปัญหาสเตอรอยด์แบบครบวงจร 

 อำาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 โครงการรับทนุ กพย. : โครงการชุมชนบ้านนาร่วมใจ ป้องกันภัยจากยา RDU Community 2563

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : ผลงานดีเด่นด้านการดำาเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ

62.  ชื่อ : ภญ.โศภิต สิทธิพันธ์

 สังกัด : สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการเยี่ยมบ้าน สานรัก ตำาบลดุซงญอ อำาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

 โครงการรับทุน กพย. : ผู้เข้าอบรม โครงการสืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 1

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ : โครงการจัดการปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านยาในผู้สูงอายุ

63.  ชื่อ : ภญ.อารีวรรณ ทองขุนคำา

 สังกัด : โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการ ความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์

 สุขภาพ ตำาบลแพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ : โครงการจัดการปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านยาในผู้สูงอายุ

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : รางวัลจากการประกวดผลงานวิชาการมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพ

 ที่ 12 ประจำาปีงบประมาณ 2563



ผู้นำ�ก�รจัดก�รปัญห�ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสมในสังคม

100 นักรบแนวหน้าถอดบทเรียน นพย. 

64.  ชื่อ : ภญ.เพิ่มพรรณ์ ธนะภาส

 สังกัด : โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการรูปแบบการจัดการความปลอดภัยด้านยาที่บ้านผู้ป่วย

 โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง คลินิกชุมชนวัดใหม่ทุ่งคา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ : โครงการจัดการปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านยาในผู้สูงอายุ

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : 

 1. รางวัลชมเชยการนำาเสนอผลงานวิชาการประเภทการบรรยาย เรื่อง รูปแบบการจัดการการ

    จำาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพของร้านชำา หมู่ที่ 2 ตำาบลกำาแพงเพชร อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

    ในการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำาปี 2562 จัดโดย 

    สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับการตีพิมพ์ วารสารวิชาการเขต 12 ปี 2562

 2. การจัดการปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

    และความดันโลหิตสูง คลินิกชุมชนวัดใหม่ทุ่งคา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัย 

    ใน วารสารเภสัชกรรมไทย ปี 2563

 3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

    สงขลานครินทร์ ปี 2562

 4. รางวัลเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น สาขาบริการสาธารณสุข ปี 2562

65.  ชื่อ : ภก.สัญญา ชัยหาญ

 สังกัด : โรงพยาบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการพัฒนารูปแบบการให้ความรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 

 โดยอิงรูปแบบโขนตะลุง

 โครงการรับทุน กพย. : โครงการการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำาเภอป่าบอนด้วยระบบ

 เฝ้าระวัง TAWAI for Health

 โครงการที่ทำากับ NODE วิชาการ : โครงการสัมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบยาภาคใต้

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานเด่นจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ประจำาปี 2563

นพย. รุ่นที่ 4

66.  ชื่อ : ภญ.สุชีรา วีระดนัยวงศ์

 สังกัด : สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการพัฒนาระบบการบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์



ผู้นำ�ก�รจัดก�รปัญห�ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสมในสังคม

101ถอดบทเรียน นพย. นักรบแนวหน้า

67.  ชื่อ : ภก.นภันต์พุทธคุณ นิมนามนันทน์

 สังกัด : โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนาศักยภาพ “The hero (ยาม) ตรวจการณ์ฯ”  

 สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

68.  ชื่อ : ภก.พิศาล ภักคีรี

 สังกัด : โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกผลิตภัณฑ์สุขภาพเส่ียงอันตราย โรงพยาบาลระยอง

69.  ชื่อ : ภก.สิทธิชัย หงส์ชารี

 สังกัด : โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ

 โครงการระหวา่งเรียน : โครงการการจัดการปัญหายากลุ่มเส่ียงจากฐานข้อมูล TAWAI for Health

70.  ชื่อ : ภก.อาภัย มาลินี

 สังกัด : โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการเฝ้าระวังยาอันตราย ใช้ยาสมเหตุผล ชุมชนปลอดภัย

71.  ชื่อ : ภก.สิทธิพงษ์ กนกหงษ์

 สังกัด : โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 โครงการระหวา่งเรียน : โครงการการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์

 จากการใช้นำ้ามันกัญชา สูตรอาจารย์เดชา

72.  ชื่อ : ภญ.เสาวลักษณ์ อุไรรัตน์

 สังกัด : โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

 โดยชุมชนมีส่วนร่วม

73.  ชื่อ : พ.อ.หญิงรัตนา ตรีรัตน์ตระกูล

 สังกัด : โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

 ชุมชนทหาร

74.  ชื่อ : ภก.ศิวัสม์ สาระ

 สังกัด : ห้างหุ้นส่วนจำากัด ทองดีเภสัช 2008 (สาขา 2) จังหวัดอุบลราชธานี

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการจัดการปัญหายากลุ่มเสี่ยงจากฐานข้อมูล

 TAWAI for Health Version 1.0



ผู้นำ�ก�รจัดก�รปัญห�ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสมในสังคม

102 นักรบแนวหน้าถอดบทเรียน นพย. 

75.  ชื่อ : ภญ.มูนาดา แวนาแว

 สังกัด : โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการขยายเครือข่ายระวังภัย ใส่ใจ การใช้ยาในชุมชน 

 (Unsafe Drug Alert, Yaring Network Strong)

76.  ชื่อ : ภญ.ปฏิญญา สมบัติบุญมา

 สังกัด : สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของยาลดนำ้าหนัก

 ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ

77.  ชื่อ : ภก.เนติวิชญ์ โสภากุล

 สังกัด : โรงพยาบาลโนนศิลา จ.ขอนแก่น

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์

 สุขภาพโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

78.  ชื่อ : ภก.ธนาวุธ เขาดี

 สังกัด : โรงพยาบาลเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการพัฒนาระบบ Proactive Hospital based surveillance 

 โรงพยาบาลเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

79.  ชื่อ : ภก.สาโรจน์ เนาวรัตน์

 สังกัด : โรงพยาบาลโป่งนำ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 ชายแดน อำาเภอโป่งนำ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

80.  ชื่อ : ภญ.มัสตูเราะห์ ดือราแม

 สังกัด : โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการพัฒนาเครือข่ายในการการเฝ้าระวังยาที่ไม่ปลอดภัย

 ในชุมชน

81.  ชื่อ : ภก.อนุวิท กงคูคำา

 สังกัด : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยใช้กระบวนการมี

 ส่วนร่วมของชุมชน



ผู้นำ�ก�รจัดก�รปัญห�ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสมในสังคม

103ถอดบทเรียน นพย. นักรบแนวหน้า

82.  ชื่อ : ภญ.ณัฐวดี ธรเสนา

 สังกัด : สำานักงานสาธาณสุขจังหวัดหนองบัวลำาภู

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์

 สุขภาพในโรงพยาบาล และส่งต่อข้อมูลการเฝ้าระวังไปยังชุมชน

 โครงการรับทุน กพย. : โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล 

 สู่การส่งต่อข้อมูลด้านยาไปยังชุมชน จังหวัดหนองบัวลำาภู

83.  ชื่อ : ภญ.กาญจนา เสียงใส

 สังกัด : สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการพัฒนาระบบการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน 

 จังหวัดยโสธร

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยการพัฒนาแนวทางเพื่อลดการจำาหน่าย

 ยาผิดกฎหมายของร้านชำาในอำาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร วารสารเภสัชกรรมไทย

84.  ชื่อ : ภญ.ฐิติมา ทองสังข์

 สังกัด : สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการพัฒนากลไกเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงจากการใช้

 กัญชาทางการแพทย์ในชุมชน จ.พัทลุง

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล :  รางวัลจากการประกวดผลงานวิชาการมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพ

 ที่ 12 ประจำาปีงบประมาณ 2563

85.  ชื่อ : ภญ.อารีรัตน์ พักตร์จันทร์

 สังกัด : โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการการจัดการยาในร้านชำาโดยผ่านกลไก พชอ อำาเภอรัษฎา 

 จังหวัดตรัง

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : รางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจำาปี 2563 จากสำานักงาน

 สาธารณสุขจังหวัดตรัง

86.  ชื่อ : ภก.ฐากูร อัญฤาชัย

 สังกัด : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

 โครงการระหว่างเรียน : โครงการ RDU ชุมชน ไม่ทุกข์ทน ไม่แพ้ ไม่ดื้อยา 

 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล : ผลงานดำาเนินงานดีเด่นด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค (คบส.) จ.ศรีสะเกษ
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กองบรรณาธิการ

1. ภก.ภาณุโชติ ทองยัง      สำานักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม

2. ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน    สำานักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

3. ภญ.วีรยา ถาอุปชิต    สำานักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

4. ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข    สำานักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำาภู

5. ภญ.เบญจมาศ  บุดดาวงศ์   โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

6. ภญ.อรวรรณ กาศสมบูรณ์   โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่

7. ภญ.จันทร์จรีย์  ดอกบัว    โรงพยาบาลปทุมราชวงศา  จังหวัดอำานาจเจริญ

8. ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย    โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

9. ภญ.ไพลิน สาระมนต์ ธรรมสอน   โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

10. ภก.วสันต์ มีคุณ    โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

11. ภก.จัตุพล กันทะมูล    โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง

12. ภญ.ปริญา ถมอุดทา    โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

13. ภญ.เสาวลักษณ์ อุไรรัตน์   โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

14. ภญ.ฐิติมา ทองสังข์    สำานักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง

15. ภญ.ปฏิญญา สมบัติบุญมา   สำานักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
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พลังแห่งการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบยาของ นพย.



ผู้นำ�ก�รจัดก�รปัญห�ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสมในสังคม

106 นักรบแนวหน้าถอดบทเรียน นพย. 



ผู้นำ�ก�รจัดก�รปัญห�ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสมในสังคม

107ถอดบทเรียน นพย. นักรบแนวหน้า



ผู้นำ�ก�รจัดก�รปัญห�ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสมในสังคม

108 นักรบแนวหน้าถอดบทเรียน นพย. 





ผู้นำ�ก�รจัดก�รปัญห�ย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ไม่เหม�ะสมในสังคม

110 นักรบแนวหน้าถอดบทเรียน นพย. 978-616-407-697-6


