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ค�ำน�ำ
เรือ่ งทีม่ กี ารให้สทิ ธิประโยชน์ ในเรือ่ งการรักษาทีม่ รี าคาแพง กับ
โรคที่พบน้อย จนกระทบต่อทรัพยากรอันมีอยู่จ�ำกัด ท�ำให้
ประชากรส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการรักษาที่จ�ำเป็น งานการทบทวน
อย่างเป็นระบบ (systematic review) ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการนานาชาติพบว่า กลูโคซามีนไม่มีประสิทธิผลและไม่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากจะมีผลกระทบทางการคลังแล้ว บริการ
อื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงและให้ประโยชน์กับประชาชนอย่าง
กว้างขวาง เช่น บริการอนามัยแม่และเด็ก การควบคุมโรค ก็จะ
ไม่ได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอในการจัดบริการเหล่านัน้ ”
...น่าเสียดายที่คดีนจี้ บอยู่ที่ศาลชั้นต้นเท่านัน้ ...

ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
22 พฤศจิกายน 2560

ผู้เขียนมีประสบการณ์มีอาการข้อเข่าเสื่อม ครั้งแรกรุนแรงถึงขั้นเดินไม่
ได้ ต้องนั่งรถเข็น แต่สามารถรักษาด้วยตนเองจนหาย และอาการสงบไป ราว  
7 ปี กลับมามีอาการใหม่อีกครั้ง ก็สามารถรักษาจนหายได้โดยไม่ต้องใช้ยาใดๆ
เลย จึงมีประสบการณ์ตรงในการรักษาโรคนี้ตามหลักการที่สอดคล้องกับที่    
คณะอนุ ก รรมการบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ ไม่ จั ด ให้ ย ากลู โคซามี น เข้ า อยู่ ใน        
บัญชียาหลักแห่งชาติ เพราะไม่มหี ลักฐานพอเพียงในเรือ่ งประสิทธิผล (Efiffi ffi ifi cacy)
และต่อมาคณะทำ�งานวิชาการทางการแพทย์ ภายใต้คณะกรรมการบริหารระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของกระทรวงการคลัง ได้ทบทวนเอกสาร
วิชาการรวม 134 ฉบับแล้ว เห็นว่ายานี้ไม่มีประสิทธิผล และความคุ้มค่า และ
เป็นยาตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่มีปัญหา การสั่งใช้โดยไม่สมเหตุสมผล อันเป็นผล
ให้ค่าใช้จ่าย เพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสูงโดยไม่สมควร กระทรวง
การคลังจึงสั่งการให้ตัดรายการยานี้ออกจากสิทธิประโยชน์ของสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ ซึ่งนับเป็นการตัดสินใจที่มีเหตุผล และกล้าหาญ
แน่นอนว่า การตัดสินใจดังกล่าวของกระทรวงการคลัง ย่อมกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของหลายฝ่าย จนทำ�ให้เกิดการฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลาง ซึ่ง
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และมีการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วน
เพื่อให้เหมาะสมกับการตีพิมพ์เป็นเล่ม
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ประสบการณ์
ขอเขาเสื่อมหายได
โดยไมตองใชยา

ผูเ้ ขียนเป็นโรคข้อเข่าเสือ่ ม และสามารถรักษาให้ทเุ ลาจนหาย
ได้โดยไม่ต้องใช้ยา จึงใคร่ขอเล่าสู่กันฟัง เพื่อประโยชน์กับ “เพื่อน
ร่วมทุกข์” จำานวนมาก เผื่อจะเป็นประโยชน์บ้าง
ในทางระบาดวิทยามีประชากรโลกราว 250 ล้านคน ป่วย
ด้วยโรคข้อเสื่อม คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 3.6 ของประชากรทั้ง
โลกราว 7 พันกว่าล้านคน ในจำานวนนี้ มีราว 4.3 ล้านคน มีอาการ
รุนแรงถึงขั้นทำาให้เกิดความพิการ ขั้นปานกลางถึงขั้นรุนแรง โดย
อวัยวะที่เป็นแล้วทำาให้เกิดอาการรุนแรง คือ ข้อเข่าและข้อสะโพก
เพราะเป็นส่วนที่ต้องรับนำ้าหนักมาก
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ปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญของโรคนี้ คือ ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนที่เป็น
ปัญหามากขึ้นทั่วโลก รองลงไปคือ ภาวะการบาดเจ็บที่ท�ำให้เกิดผลกระทบกับ
การเดิน นัน่ คือท�ำให้ลงน�้ำหนักสองเท้าไม่เท่ากัน
โรคนี้พบในผู้หญิงสูงอายุมากกว่าผู้ชาย เชื่อว่าฮอร์โมนเพศมีส่วนส�ำคัญ
เพราะมักพบในหญิงวัยหลังหมดประจ�ำเดือน นอกจากนี้ ยังพบมากในผู้ที่ต้อง
นัง่ ท�ำงานในท่านัง่ พับเพียบ คุกเข่า นัง่ ยองๆ นานๆ รวมทั้งในผู้ที่ต้องขึ้นลง     
บันไดบ่อยๆ
เรือ่ งการออกก�ำลังกาย โดยเฉพาะการวิง่ ระยะยาว มีผเู้ ชีย่ วชาญบางท่าน
เชื่อว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้ แต่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนจากการศึกษาวิจัย
เปรียบเทียบ มีเพื่อนอายุอ่อนกว่าผู้เขียน 1 ปี ปัจจุบันอายุ 70 ปี วิ่งมาราธอน
หลังผู้เขียน 1 ปี วิ่งมาราธอนมาแล้ว 100 กว่าครั้ง ยังไม่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม
โรคเรื้อรังที่เชื่อว่าเพิ่มความเสี่ยงให้เป็นโรคนีค้ ือ เบาหวาน โดยเฉพาะ    
ผู้ที่ควบคุมระดับน�้ำตาลไม่ได้ ท�ำให้ความเสื่อมสภาพของข้อที่รับน�้ำหนักเร็วกว่า
คนปกติ และเมื่อเป็นแล้วมีโอกาสต้องเปลี่ยนข้อเข่าสูงกว่าคนปกติถึงสองเท่า
ปัจจุบันผู้เขียนอายุ 70 ปีเศษ ป่วยเป็นโรคเบาหวานมา 20 ปีเต็ม เริ่ม
พบอาการข้อเข่าข้างซ้ายเสื่อม เมื่อราว 7 ปีมาแล้ว เจ็บมากจนเดินไม่ได้ ต้องนัง่
รถเข็น รักษาอยู่ราวเดือนเศษก็หายไป เพิ่งกลับมาเป็นใหม่ที่เข่าข้างเดิม โดยมี
อาการเจ็บที่ด้านในของข้อเข่า โดยเฉพาะหลังจากนัง่ นานๆ และเจ็บมากเมื่อเริ่ม
เดิน
เมื่อ 7 ปีก่อน ผู้เขียนได้รับการเอกซเรย์ข้อเข่าในท่ายืน เพื่อดูสภาพของ
ข้อเข่าว่าเสื่อมสภาพไปมากน้อยเพียงใด ผู้ที่ข้อเข่าเสื่อมมาก ข้อเข่าจะแคบลง
จากพยาธิสภาพ คือ กระดูกอ่อนที่หุ้มปลายกระดูกขาท่อนบนและกระดูก      
หน้าแข้งจะสึกกร่อนจนบางลงหรือหายไป ท�ำให้ช่องระหว่างกระดูกทั้งสองชิ้น
แคบลง ถ้าถึงขัน้ ปลายกระดูกมากระทบกระแทกกันจะท�ำให้เจ็บมาก และกระดูก
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ก็จะถูกท�ำลายลงไปด้วย โชคดีสภาพเข่าของผู้เขียนจากภาพเอกซเรย์ยังค่อนข้างดี
สาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อม ของผู้เขียน เชื่อว่าเกิดจาก 2 สาเหตุ ได้แก่
(1) โรคเบาหวาน ซึ่งเวลานัน้ เป็นมากว่า 10 ปีแล้ว (2) เกิดจากการออกก�ำลังกาย
โดยการวิ่ง โดยเวลานัน้ ผู้เขียนออกก�ำลังกายโดยการวิ่งมาเป็นเวลาราว 30 ปี
เคยวิ่งมินิมาราธอน กว่า 10 ครั้ง กึ่งมาราธอนกว่า 10 ครั้ง และเคยวิ่งมาราธอน
ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ครั้งหนึง่ ดังได้กล่าวแล้วว่าการวิ่งไม่มีหลักฐานว่า
เป็นปัจจัยเสีย่ งท�ำให้ขอ้ เข่าเสือ่ ม และผูเ้ ขียนเคยเอกซเรย์ขอ้ เข่าก่อนหน้านัน้ พบ
ว่า มวลกระดูกดีมากจากการวิ่ง กล่าวคือลักษณะกระดูกข้อเข่าอ่อนกว่าอายุราว
10 ปี แต่อาการข้อเข่าเสื่อมเกิดเพราะเมื่อเริ่มมีอาการเจ็บข้อเข่า ผู้เขียนยังฝืนวิ่ง
ต่อเนื่องมานานแรมเดือน จนท�ำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อม
การทีผ่ เู้ ขียนยังฝืนวิง่ แม้จะเริม่ เจ็บเข่าเพราะเชือ่ ว่า เป็นวิธอี อกก�ำลังกาย
แบบแอโรบิกที่ดีที่สุดวิธีหนึง่ ผู้เขียนเป็นเบาหวานและระดับน�้ำตาลค่อนข้างสูง
รักษาทั้ง 3 วิธี คือ (1) ควบคุมอาหาร (2) ออกก�ำลังกาย (3) ใช้ยา เคยเปลี่ยน
ไปใช้วิธีออกก�ำลังกายโดยการว่ายน�้ำ  แต่ไม่ใคร่สะดวก และสระว่ายน�้ำที่ใช้มี    
นกพิราบมากท�ำให้มขี นี้ กมาก ต่อมาจึงเปลีย่ นเป็นการออกก�ำลังกายโดยการแกว่ง
แขน ขี่จักรยาน เดิน และอื่นๆ แทน
หลังจากอาการข้อเข่าเสือ่ มหายไป 7 ปี กลับมามีอาการใหม่ โดยหาสาเหตุ
ไม่ได้ เข้าใจว่าน่าจะเกิดจากไปปีนเขาระหว่างประชุมเรื่องผู้สูงอายุที่อิหร่าน ได้
พบแพทย์ที่ดูแลรักษาโรคเบาหวานและหัวใจ ตรวจร่างกายแล้วพบว่าสภาพข้อ
เข่ายังดี ได้มโี อกาสพบสนทนากับแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทางออร์โธปิดกิ ส์ 2 ท่าน และ
ได้ทบทวนองค์ความรู้เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมแล้ว ตัดสินใจรักษาตัวโดยไม่ใช้ยา
ปกติ โรคข้อเข่าเสื่อมถ้ายังไม่รุนแรงมาก ยาที่ใช้ คือ (1) ยาแก้ปวด (2)
ยาแก้อักเสบ (3) การฉีดยาเข้าข้อเข่า ส�ำหรับผู้สูงอายุ ถ้าเป็นมากและรักษาโดย
การใช้ยานานเกิน 6 เดือนไม่ดีขึ้น อาจต้องเปลี่ยนข้อเข่า
ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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ปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญของโรคนี้ คือ ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนที่เป็น
ปัญหามากขึ้นทั่วโลก รองลงไปคือ ภาวะการบาดเจ็บที่ท�ำให้เกิดผลกระทบกับ
การเดิน นัน่ คือท�ำให้ลงน�้ำหนักสองเท้าไม่เท่ากัน
โรคนี้พบในผู้หญิงสูงอายุมากกว่าผู้ชาย เชื่อว่าฮอร์โมนเพศมีส่วนส�ำคัญ
เพราะมักพบในหญิงวัยหลังหมดประจ�ำเดือน นอกจากนี้ ยังพบมากในผู้ที่ต้อง
นัง่ ท�ำงานในท่านัง่ พับเพียบ คุกเข่า นัง่ ยองๆ นานๆ รวมทั้งในผู้ที่ต้องขึ้นลง     
บันไดบ่อยๆ
เรือ่ งการออกก�ำลังกาย โดยเฉพาะการวิง่ ระยะยาว มีผเู้ ชีย่ วชาญบางท่าน
เชื่อว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้ แต่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนจากการศึกษาวิจัย
เปรียบเทียบ มีเพื่อนอายุอ่อนกว่าผู้เขียน 1 ปี ปัจจุบันอายุ 70 ปี วิ่งมาราธอน
หลังผู้เขียน 1 ปี วิ่งมาราธอนมาแล้ว 100 กว่าครั้ง ยังไม่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม
โรคเรื้อรังที่เชื่อว่าเพิ่มความเสี่ยงให้เป็นโรคนีค้ ือ เบาหวาน โดยเฉพาะ    
ผู้ที่ควบคุมระดับน�้ำตาลไม่ได้ ท�ำให้ความเสื่อมสภาพของข้อที่รับน�้ำหนักเร็วกว่า
คนปกติ และเมื่อเป็นแล้วมีโอกาสต้องเปลี่ยนข้อเข่าสูงกว่าคนปกติถึงสองเท่า
ปัจจุบันผู้เขียนอายุ 70 ปีเศษ ป่วยเป็นโรคเบาหวานมา 20 ปีเต็ม เริ่ม
พบอาการข้อเข่าข้างซ้ายเสื่อม เมื่อราว 7 ปีมาแล้ว เจ็บมากจนเดินไม่ได้ ต้องนัง่
รถเข็น รักษาอยู่ราวเดือนเศษก็หายไป เพิ่งกลับมาเป็นใหม่ที่เข่าข้างเดิม โดยมี
อาการเจ็บที่ด้านในของข้อเข่า โดยเฉพาะหลังจากนัง่ นานๆ และเจ็บมากเมื่อเริ่ม
เดิน
เมื่อ 7 ปีก่อน ผู้เขียนได้รับการเอกซเรย์ข้อเข่าในท่ายืน เพื่อดูสภาพของ
ข้อเข่าว่าเสื่อมสภาพไปมากน้อยเพียงใด ผู้ที่ข้อเข่าเสื่อมมาก ข้อเข่าจะแคบลง
จากพยาธิสภาพ คือ กระดูกอ่อนที่หุ้มปลายกระดูกขาท่อนบนและกระดูก      
หน้าแข้งจะสึกกร่อนจนบางลงหรือหายไป ท�ำให้ช่องระหว่างกระดูกทั้งสองชิ้น
แคบลง ถ้าถึงขัน้ ปลายกระดูกมากระทบกระแทกกันจะท�ำให้เจ็บมาก และกระดูก
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ก็จะถูกท�ำลายลงไปด้วย โชคดีสภาพเข่าของผู้เขียนจากภาพเอกซเรย์ยังค่อนข้างดี
สาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อม ของผู้เขียน เชื่อว่าเกิดจาก 2 สาเหตุ ได้แก่
(1) โรคเบาหวาน ซึ่งเวลานัน้ เป็นมากว่า 10 ปีแล้ว (2) เกิดจากการออกก�ำลังกาย
โดยการวิ่ง โดยเวลานัน้ ผู้เขียนออกก�ำลังกายโดยการวิ่งมาเป็นเวลาราว 30 ปี
เคยวิ่งมินิมาราธอน กว่า 10 ครั้ง กึ่งมาราธอนกว่า 10 ครั้ง และเคยวิ่งมาราธอน
ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ครั้งหนึง่ ดังได้กล่าวแล้วว่าการวิ่งไม่มีหลักฐานว่า
เป็นปัจจัยเสีย่ งท�ำให้ขอ้ เข่าเสือ่ ม และผูเ้ ขียนเคยเอกซเรย์ขอ้ เข่าก่อนหน้านัน้ พบ
ว่า มวลกระดูกดีมากจากการวิ่ง กล่าวคือลักษณะกระดูกข้อเข่าอ่อนกว่าอายุราว
10 ปี แต่อาการข้อเข่าเสื่อมเกิดเพราะเมื่อเริ่มมีอาการเจ็บข้อเข่า ผู้เขียนยังฝืนวิ่ง
ต่อเนื่องมานานแรมเดือน จนท�ำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อม
การทีผ่ เู้ ขียนยังฝืนวิง่ แม้จะเริม่ เจ็บเข่าเพราะเชือ่ ว่า เป็นวิธอี อกก�ำลังกาย
แบบแอโรบิกที่ดีที่สุดวิธีหนึง่ ผู้เขียนเป็นเบาหวานและระดับน�้ำตาลค่อนข้างสูง
รักษาทั้ง 3 วิธี คือ (1) ควบคุมอาหาร (2) ออกก�ำลังกาย (3) ใช้ยา เคยเปลี่ยน
ไปใช้วิธีออกก�ำลังกายโดยการว่ายน�้ำ  แต่ไม่ใคร่สะดวก และสระว่ายน�้ำที่ใช้มี    
นกพิราบมากท�ำให้มขี นี้ กมาก ต่อมาจึงเปลีย่ นเป็นการออกก�ำลังกายโดยการแกว่ง
แขน ขี่จักรยาน เดิน และอื่นๆ แทน
หลังจากอาการข้อเข่าเสือ่ มหายไป 7 ปี กลับมามีอาการใหม่ โดยหาสาเหตุ
ไม่ได้ เข้าใจว่าน่าจะเกิดจากไปปีนเขาระหว่างประชุมเรื่องผู้สูงอายุที่อิหร่าน ได้
พบแพทย์ที่ดูแลรักษาโรคเบาหวานและหัวใจ ตรวจร่างกายแล้วพบว่าสภาพข้อ
เข่ายังดี ได้มโี อกาสพบสนทนากับแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทางออร์โธปิดกิ ส์ 2 ท่าน และ
ได้ทบทวนองค์ความรู้เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมแล้ว ตัดสินใจรักษาตัวโดยไม่ใช้ยา
ปกติ โรคข้อเข่าเสื่อมถ้ายังไม่รุนแรงมาก ยาที่ใช้ คือ (1) ยาแก้ปวด (2)
ยาแก้อักเสบ (3) การฉีดยาเข้าข้อเข่า ส�ำหรับผู้สูงอายุ ถ้าเป็นมากและรักษาโดย
การใช้ยานานเกิน 6 เดือนไม่ดีขึ้น อาจต้องเปลี่ยนข้อเข่า
ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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ยาแก้ปวดที่ได้ผลดีที่สุด คือ ยาในกลุ่มอนุพันธุ์ฝิ่น (Opioids) แต่ไม่
แนะน�ำให้ใช้ เพราะจะมีฤทธิ์ข้างเคียงสูงและท�ำให้เสพติด ฤทธิ์ข้างเคียงส�ำคัญ
ของยากลุ่มนี้ คือ ท�ำให้ท้องผูก ซึ่งจะเป็นอาการแทรกซ้อนส�ำคัญของคนที่เป็น
โรคเบาหวานอยู่แล้ว ยาพวกนีจ้ ะท�ำให้เป็นรุนแรงขึ้น และถ้าเป็นเรื้อรังจะท�ำให้มี
โรค อื่นๆ ตามมาอีกมาก
ยาแก้ปวดที่เป็นยาตัวแรกที่ควรใช้ คือ พาราเซตามอล แต่มักได้ผลไม่
มาก และถ้ารับประทานติดต่อกัน ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนต่อตับ ยาที่แพทย์มัก
สั่งให้คนไข้โรคนี้ คือ ยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal
Anti-infififfiiamatory Drugs) ชื่อย่อว่า เอ็นเสด (NSAID) ยากลุ่มนี้แก้ปวดได้ดี
กว่าพาราเซตามอลแต่มีฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ คือ (1) กัดกระเพาะ (2) มีผลต่อไต
และ (3) อาจกดการท�ำงานของไขกระดูก ยากลุ่มนี้มีการพัฒนาเพื่อลดผลข้าง
เคียงเรือ่ งการกัดกระเพาะ ได้ยาใหม่ซงึ่ ราคาแพงแต่กลับพบว่ามีผลไม่พงึ ประสงค์
ต่อหัวใจ ซึ่งรุนแรงกว่า
ยาที่ใช้ฉดี เข้าข้อเข่า มี 2 ชนิด ได้แก่ (1) ยากลุ่มสเตียรอยด์ มักลด
อาการเจ็บปวดได้ค่อนข้างดี แต่ได้ผลช่วงสั้น และอาจท�ำให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้น (2)
ยาพวกกรดไฮยาลูโรนิก (Hyaluronic acid) ช่วยเพิ่มน�้ำหล่อลื่นไขข้อ ยานี้
ประสิทธิผลไม่ชัดเจน

เมื่อ 7 ปีก่อน ผู้เขียนให้เย็บถุงผ้าใส่ทราย 2 กก. ผูกที่ข้อเท้าทางด้าน
หน้า แล้วบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่า โดยนัง่ ห้อยเท้า แล้วเหยียดเท้ายกถุงทราย
ข้างละ 100 ครั้ง ท�ำทีละ 20-40 ครั้ง ทั้ง 2 ข้าง ถุงทรายนัน้ ยังอยู่ น�ำกลับมา
ใช้ใหม่ ได้ผลดีชัดเจน
ผู้เขียนโชคดี น�้ำหนักตัวไม่เกิน จึงไม่ต้องลดน�้ำหนัก รองเท้าที่ใส่ก็เป็น
พืน้ ยางนุ่มสบาย เพียงเดินให้ช้าลง และเวลาขึน้ บันได ใช้วธิ กี ้าวเท้าข้างดีขนึ้ ก่อน
แล้วก้าวเท้าข้างเจ็บมาชิดข้างดี เวลาลงบันไดก็เอียงตัว ก้าวข้างดีลงก่อน แล้ว
ก้าวข้างเจ็บลงไปตามชิดข้างดี ยังไม่ถึงขั้นต้องใช้ไม้เท้า สรุปว่า ท�ำให้ชีวิตช้าลง
(slow life) ให้เหมาะแก่วัยและสังขาร
โดยที่ไม่ใช้ยาแก้ปวดและยาแก้อักเสบเลย จึงยังมีอาการเจ็บ ท�ำให้รู้ตัว
ทุกย่างก้าวว่า อาการเสื่อมของข้อเข่ายังไม่หาย ยังต้องส�ำรวม ระวังและมั่นใจว่า
วิธีการรักษาแบบนีจ้ ะรักษาเข่าให้ยืนยาวดีกว่าการใช้ยาแก้ปวดและอักเสบไป
บดบังอาการ
ใช้เวลารักษาตัวอยู่เดือนเศษ อาการดีขึ้นช้าๆ ยังท�ำงานได้เกือบเท่าปกติ
ยังไปต่างจังหวัดได้ และรับเชิญไปประชุมต่างประเทศได้ สามารถเดินทางไปไหน
มาไหนคนเดียว โดยยังไม่ต้องใช้ไม้เท้า และไม่ต้องมีใครติดตามไปช่วยดูแล.

จะเห็นได้ว่ายาเหล่านี้ “ได้ไม่คุ้มเสีย” แทบทั้งสิ้น ข้อส�ำคัญ การให้ยา
ลดหรือบรรเทาอาการเจ็บปวด จะไปบดบังอาการให้ลดการระมัดระวัง ท�ำให้ข้อ
เข่าเสื่อมเร็วขึ้น ผู้เขียนพิจารณาแล้วจึงตัดสินใจรักษาตัวโดยไม่ใช้ยา
ทั้งต�ำราและความเห็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางออร์โธปิดิกส์ทั้ง 2 ท่าน ที่
ผู้เขียนปรึกษา ได้ข้อสรุปตรงกันว่า วิธีที่ได้ผลดีที่สุด คือ การบริหารกล้ามเนื้อ
รอบข้อเข่าให้แข็งแรง บริหารลูกสะบ้า และลดการกระทบกระแทกของข้อเข่า
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“

ทั้งตำาราและความเห็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางออร์โธปิดิกส์ ทั้ง 2 ท่าน
ที่ผู้เขียนปรึกษา ได้ข้อสรุปตรงกันว่า
วิธีที่ได้ผลดีที่สุด คือ
การบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า
ให้แข็งแรง บริหารลูกสะบ้า
และลดการกระทบกระแทกของข้อเข่า

2

สิทธิในสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ
เหนือสิทธิประกันสังคม
และบัตรทอง

ผู้เขียนเป็นข้าราชการบำานาญ จึงอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิใน
สวัสดิการรักษาพยาบาลเหนือกว่าประชาชนสองกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศ คือ ประกันสังคม และบัตรทอง ซึ่งให้สิทธิใช้ยาเฉพาะใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ

“

อันที่จริง การที่สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลเหนือกว่าสิทธิ
ประกันสังคมและบัตรทองนี้ เป็นปัญหาขัดแย้งมายาวนาน เพราะ
เป็นความไม่เป็นธรรม เป็นความไม่เท่าเทียม (Inequity) และความ
ไม่เสมอภาค (Inequality) และน่าจะขัดรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ พ.ศ.
2550 และฉบับ พ.ศ. 2560
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รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้ในมาตรา 51 วรรคแรกว่า
“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม และได้
มาตรฐาน …” และรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ดังนี้
“มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
“ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครอง ตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน”
การที่ประกันสังคมและบัตรทอง ให้สิทธิการใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่ง
ชาตินับว่าถูกต้อง และนับว่าเป็นส่วนหนึง่ ของ “บริการสาธารณสุขทีเ่ หมาะสม
และได้มาตรฐาน” ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 การให้สิทธิข้าราชการ      
ได้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ นอกจากจะท�ำให้ขดั ต่อหลักการเรือ่ งความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมแล้ว ยังเป็นช่องทางท�ำให้เกิดความฟุ่มเฟือย และการ
สั่งใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล (Irrational Use of Drug) ด้วย จึงเป็นความไม่     
“เหมาะสม” ตามรัฐธรรมนูญ 2550
หลักการส�ำคัญในการจัดท�ำบัญชียาหลักแห่งชาติของไทย คือ การจัดให้
มียาจ�ำเป็นเพือ่ การรักษาโรคทุกโรคอย่างเพียงพอ โดยยาทุกชนิดต้องมีหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วถึงความปลอดภัย มีประสิทธิผล และความคุ้มค่า
ด้วย บัญชียาหลักแห่งชาติของไทยจึงมีรายการยาตามชือ่ สามัญกว่า 800 รายการ
และถ้านับตามรูปแบบยา (Dosage form) แล้วเกือบ 3 พันรายการ ขณะที่บัญชี
ยาจ�ำเป็น (Essential Drug List) ขององค์การอนามัยโลก มีราว 300 รายการ
ของประเทศร�่ำรวยอย่างสวีเดน ก็มีราว 300 รายการเท่านัน้ บัญชียาหลักแห่ง
ชาติของไทย จึงมีรายการยาที่จ�ำเป็น ได้มาตรฐาน และเหมาะสม และอาจกล่าว
ได้ว่าสูงกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกด้วย
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ส�ำหรับโรคข้อเข่าเสือ่ ม มียาตัวหนึง่ ซึง่ มีปญ
ั หาย้อนแย้ง (Controversy)
สูงในประเทศไทย คือ ยากลูโคซามีน ซึ่งราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทย เป็นฝ่ายสนับสนุนให้
ข้ า ราชการยั ง คงมี สิ ท ธิ ใช้ ย าตั ว นี้ ในการรั ก ษาโรคข้ อ เข่ า เสื่ อ ม ขณะที่ ค ณะ
อนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ไม่จัดให้ยานี้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และ
กรมบัญชีกลางได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานวิชาการทางการแพทย์ ภายใต้คณะกรรมการ
บริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ด�ำเนินการศึกษาเปรียบเทียบ
ความคุ้มค่าของยานี้แล้ว
กรมบัญชีกลางได้ตัดยารายการนี้มิให้มีการเบิกจ่าย ต่อมามีข้าราชการ
บ�ำนาญ 2 ราย ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ซึง่ ศาลปกครองกลางได้ตดั สินให้กรม
บัญชีกลางเพิกถอนหนังสือสั่งการดังกล่าว ท�ำให้ยานี้ยังเบิกจ่ายได้ในสิทธิ
ข้าราชการ
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนตัดสินใจไม่ใช้ยานี้ เพราะยานี้มีหลักฐานแสดง
ประสิทธิผลทางการแพทย์ไม่ชัดเจน ยังไม่ทราบกลไกการออกฤทธิ์ ไม่คุ้มค่า
อาจมีผลเพียงบรรเทาอาการปวด ซึ่งขัดต่อหลักการรักษาของผู้เขียน ที่ไม่
ต้องการใช้ยาบรรเทาปวด เพราะจะไปบดบังอาการ ซึง่ จะมีผลเสียต่อความเสือ่ ม
สภาพในระยะยาว
ผู้เขียนได้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางออร์โธปิดิกส์ 2 ท่านแล้ว ก็ไม่
แนะน�ำให้ใช้ด้วยเหตุผลว่า “เราแก่แล้ว, ตับไตก็แก่แล้ว ถ้าไม่จ�ำเป็น อย่ากิน
ยาที่ต้องกินต่อเนื่องนานๆ จะไปท�ำลายตับไตเราเปล่าๆ ได้ไม่คุ้มเสีย”
ข้อส�ำคัญ ส�ำหรับข้าราชการที่เข้าใจว่ามีสิทธิในการใช้ยานีน้ นั้ หากตรวจ
สอบอย่างละเอียด จะพบว่าสิทธิมีอย่างจ�ำกัดมาก เพราะการใช้ยาตัวนีต้ ้องใช้
ตามเงื่อนไข 11 ข้อของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
ก�ำหนดไว้ดังนี้
ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้ในมาตรา 51 วรรคแรกว่า
“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม และได้
มาตรฐาน …” และรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ดังนี้
“มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
“ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครอง ตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน”
การที่ประกันสังคมและบัตรทอง ให้สิทธิการใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่ง
ชาตินับว่าถูกต้อง และนับว่าเป็นส่วนหนึง่ ของ “บริการสาธารณสุขทีเ่ หมาะสม
และได้มาตรฐาน” ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 การให้สิทธิข้าราชการ      
ได้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ นอกจากจะท�ำให้ขดั ต่อหลักการเรือ่ งความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมแล้ว ยังเป็นช่องทางท�ำให้เกิดความฟุ่มเฟือย และการ
สั่งใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล (Irrational Use of Drug) ด้วย จึงเป็นความไม่     
“เหมาะสม” ตามรัฐธรรมนูญ 2550
หลักการส�ำคัญในการจัดท�ำบัญชียาหลักแห่งชาติของไทย คือ การจัดให้
มียาจ�ำเป็นเพือ่ การรักษาโรคทุกโรคอย่างเพียงพอ โดยยาทุกชนิดต้องมีหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วถึงความปลอดภัย มีประสิทธิผล และความคุ้มค่า
ด้วย บัญชียาหลักแห่งชาติของไทยจึงมีรายการยาตามชือ่ สามัญกว่า 800 รายการ
และถ้านับตามรูปแบบยา (Dosage form) แล้วเกือบ 3 พันรายการ ขณะที่บัญชี
ยาจ�ำเป็น (Essential Drug List) ขององค์การอนามัยโลก มีราว 300 รายการ
ของประเทศร�่ำรวยอย่างสวีเดน ก็มีราว 300 รายการเท่านัน้ บัญชียาหลักแห่ง
ชาติของไทย จึงมีรายการยาที่จ�ำเป็น ได้มาตรฐาน และเหมาะสม และอาจกล่าว
ได้ว่าสูงกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกด้วย
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ส�ำหรับโรคข้อเข่าเสือ่ ม มียาตัวหนึง่ ซึง่ มีปญ
ั หาย้อนแย้ง (Controversy)
สูงในประเทศไทย คือ ยากลูโคซามีน ซึ่งราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทย เป็นฝ่ายสนับสนุนให้
ข้ า ราชการยั ง คงมี สิ ท ธิ ใช้ ย าตั ว นี้ ในการรั ก ษาโรคข้ อ เข่ า เสื่ อ ม ขณะที่ ค ณะ
อนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ไม่จัดให้ยานี้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และ
กรมบัญชีกลางได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานวิชาการทางการแพทย์ ภายใต้คณะกรรมการ
บริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ด�ำเนินการศึกษาเปรียบเทียบ
ความคุ้มค่าของยานี้แล้ว
กรมบัญชีกลางได้ตัดยารายการนี้มิให้มีการเบิกจ่าย ต่อมามีข้าราชการ
บ�ำนาญ 2 ราย ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ซึง่ ศาลปกครองกลางได้ตดั สินให้กรม
บัญชีกลางเพิกถอนหนังสือสั่งการดังกล่าว ท�ำให้ยานี้ยังเบิกจ่ายได้ในสิทธิ
ข้าราชการ
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนตัดสินใจไม่ใช้ยานี้ เพราะยานี้มีหลักฐานแสดง
ประสิทธิผลทางการแพทย์ไม่ชัดเจน ยังไม่ทราบกลไกการออกฤทธิ์ ไม่คุ้มค่า
อาจมีผลเพียงบรรเทาอาการปวด ซึ่งขัดต่อหลักการรักษาของผู้เขียน ที่ไม่
ต้องการใช้ยาบรรเทาปวด เพราะจะไปบดบังอาการ ซึง่ จะมีผลเสียต่อความเสือ่ ม
สภาพในระยะยาว
ผู้เขียนได้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางออร์โธปิดิกส์ 2 ท่านแล้ว ก็ไม่
แนะน�ำให้ใช้ด้วยเหตุผลว่า “เราแก่แล้ว, ตับไตก็แก่แล้ว ถ้าไม่จ�ำเป็น อย่ากิน
ยาที่ต้องกินต่อเนื่องนานๆ จะไปท�ำลายตับไตเราเปล่าๆ ได้ไม่คุ้มเสีย”
ข้อส�ำคัญ ส�ำหรับข้าราชการที่เข้าใจว่ามีสิทธิในการใช้ยานีน้ นั้ หากตรวจ
สอบอย่างละเอียด จะพบว่าสิทธิมีอย่างจ�ำกัดมาก เพราะการใช้ยาตัวนีต้ ้องใช้
ตามเงื่อนไข 11 ข้อของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
ก�ำหนดไว้ดังนี้
ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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หนึง่ ใช้ยากลุ่มนี้ เฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจากความชรา
เท่านัน้ ไม่รวมภาวะหรือโรคข้อเข่าเสื่อมจากการบาดเจ็บ โรคอื่นๆ รวมทั้งโรค
ติดเชือ้ และความพิการแต่ก�ำเนิด โดยมีความมุง่ หมายบรรเทาอาการปวดและการ
ลดการใช้ยาต้านการอักเสบทุกชนิดลงให้ได้ระหว่างการใช้ยากลุ่มนี้
สอง ผู้ป่วยต้องมีพยาธิสภาพข้อเข่าเสื่อมในระยะปานกลาง กระดูกอ่อน  
ของข้อถูกท�ำลายบางส่วนแต่ยังไม่หมด โดยพิจารณาจากการตรวจร่างกายและ
ภาพถ่ายรังสีข้อเข่าตามแนวเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย
สาม ผู้ป่วยต้องผ่านการรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่ตามแนว     
เวชปฏิบตั ขิ องราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์แห่งประเทศไทยแล้วเป็นเวลาอย่าง
น้อย 3 เดือน แต่อาการปวดไม่ทุเลา หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาต้าน
การอักเสบ หรือมีข้อห้ามการใช้ยาต้านการอักเสบ โดยเฉพาะผู้ป่วยมีการท�ำงาน
ของไตหรือตับบกพร่อง
สี่ การรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมที่กล่าวถึงในข้อ 3 ได้แก่ การให้ความรู้แก่
ผู้ป่วยเกี่ยวกับธรรมชาติของโรคข้อเข่าเสื่อมจากความชรา การลดความเสี่ยงที่
อาจท�ำให้ผู้ป่วยเกิดอาการหรือพยาธิสภาพมากขึ้น การบริหารร่างกาย การ
ควบคุมน�้ำหนัก และการใช้เครื่องรัดดัดพยุง รวมทั้งอาจใช้เครื่องช่วยเดิน
ห้า ผู้ป่วยต้องมีอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป
หก การใช้ยากลุ่มนี้ ต้องไม่ใช้ร่วมกับยาในกลุ่มบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่
ออกฤทธิ์ช้า (Symptomatic slow-acting drugs for osteoarthritis :
SYSADOA) ชนิดอื่น
เจ็ด ระหว่างการให้ยากลุ่มนี้ ผู้ป่วยต้องไม่ใช้ยาต้านการอักเสบขนานใด
อย่างต่อเนือ่ ง อาจใช้ยาต้านการอักเสบหรือยาควบคุมอาการปวดได้เป็นครัง้ คราว
และให้ยาต้านการอักเสบช่วงละไม่เกิน 2 สัปดาห์ หากต้องใช้ยาต้านการอักเสบ
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ต่อเนื่อง ให้ถือว่ายากลูโคซามีนไม่ได้ผลในผู้ป่วยนัน้ และต้องระงับการใช้ยา
ขนานนัน้
แปด ให้ใช้ยากลุ่มนีต้ ิดต่อกันได้ โดยมีข้อจ�ำกัดคือ เมื่อผู้ป่วยได้รับยา
แล้ว ต้องมีการประเมินอาการภายใน 3 เดือน หากอาการของผูป้ ว่ ยไม่ทเุ ลา หรือ
กลับต้องการยาต้านการอักเสบ และ/หรือยาควบคุมอาการปวดดังเดิมโดยตลอด
ให้ถอื ว่ายานัน้ ไม่ได้ผลต้องระงับการใช้ยา หากผูป้ ว่ ยมีอาการดีขนึ้ อาจให้ยาขนาด
นัน้ ต่อได้ และหยุดการใช้ยานัน้ ในเดือนที่ 6 และเฝ้าดูอาการของผู้ป่วยต่อ
เป็นการประเมินประสิทธิผลต่อเนื่องของยา เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน
หากผู้ป่วยกลับมีอาการมากขึ้นเหมือนกับก่อนการใช้ยากลุ่มนี้ จึงอาจพิจารณา
กลับใช้ยากลุ่มนี้ได้อีกหลังระยะเวลา 3 เดือน ที่หยุดการใช้ยาไปแล้ว และต้อง
ประเมินผลการใช้ใหม่ เหมือนเมื่อเริ่มต้นใช้ยากลุ่มนี้
เก้า แพทย์ผู้สามารถสั่งการรักษาให้ยากลุ่มนี้ได้ ต้องเป็นแพทย์เฉพาะ
ทางสาขาอายุรแพทย์โรคข้อ สาขาเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู หรือสาขาออร์โธปิดกิ ส์ เท่านัน้
ไม่รวมแพทย์ผู้ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้าน หรือแพทย์ฝึกหัด ที่ท�ำงานอยู่ในภาค
วิชา กลุ่มงาน หรือกอง ของสาขาวิชาทั้ง 3 นี้
สิบ แพทย์ผู้รักษาต้องบันทึกอาการ อาการแสดง การด�ำเนินโรค และ
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ของผู้ป่วยอย่างชัดเจนทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับการรักษา
สิบเอ็ด การสั่งการใช้ยาแต่ละครั้งต้องไม่เกินช่วงละ 6 สัปดาห์
กรมบัญชีกลางน่าจะเปิดเผยว่า การเบิกจ่ายยานี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
โดยเคร่งครัดหรือไม่ สามารถลดการใช้ยาโดยไม่สมเหตุผลลงได้เพียงใด เท่า
ที่ทราบ มีผู้สนใจศึกษาเรื่องนี้ แต่มีการปกปิดข้อมูล ท�ำให้เรื่องนี้เป็นปัญหาด�ำ
มืด โดยไม่สมควรเลย.
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หนึง่ ใช้ยากลุ่มนี้ เฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจากความชรา
เท่านัน้ ไม่รวมภาวะหรือโรคข้อเข่าเสื่อมจากการบาดเจ็บ โรคอื่นๆ รวมทั้งโรค
ติดเชือ้ และความพิการแต่ก�ำเนิด โดยมีความมุง่ หมายบรรเทาอาการปวดและการ
ลดการใช้ยาต้านการอักเสบทุกชนิดลงให้ได้ระหว่างการใช้ยากลุ่มนี้
สอง ผู้ป่วยต้องมีพยาธิสภาพข้อเข่าเสื่อมในระยะปานกลาง กระดูกอ่อน  
ของข้อถูกท�ำลายบางส่วนแต่ยังไม่หมด โดยพิจารณาจากการตรวจร่างกายและ
ภาพถ่ายรังสีข้อเข่าตามแนวเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย
สาม ผู้ป่วยต้องผ่านการรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่ตามแนว     
เวชปฏิบตั ขิ องราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์แห่งประเทศไทยแล้วเป็นเวลาอย่าง
น้อย 3 เดือน แต่อาการปวดไม่ทุเลา หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาต้าน
การอักเสบ หรือมีข้อห้ามการใช้ยาต้านการอักเสบ โดยเฉพาะผู้ป่วยมีการท�ำงาน
ของไตหรือตับบกพร่อง
สี่ การรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมที่กล่าวถึงในข้อ 3 ได้แก่ การให้ความรู้แก่
ผู้ป่วยเกี่ยวกับธรรมชาติของโรคข้อเข่าเสื่อมจากความชรา การลดความเสี่ยงที่
อาจท�ำให้ผู้ป่วยเกิดอาการหรือพยาธิสภาพมากขึ้น การบริหารร่างกาย การ
ควบคุมน�้ำหนัก และการใช้เครื่องรัดดัดพยุง รวมทั้งอาจใช้เครื่องช่วยเดิน
ห้า ผู้ป่วยต้องมีอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป
หก การใช้ยากลุ่มนี้ ต้องไม่ใช้ร่วมกับยาในกลุ่มบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่
ออกฤทธิ์ช้า (Symptomatic slow-acting drugs for osteoarthritis :
SYSADOA) ชนิดอื่น
เจ็ด ระหว่างการให้ยากลุ่มนี้ ผู้ป่วยต้องไม่ใช้ยาต้านการอักเสบขนานใด
อย่างต่อเนือ่ ง อาจใช้ยาต้านการอักเสบหรือยาควบคุมอาการปวดได้เป็นครัง้ คราว
และให้ยาต้านการอักเสบช่วงละไม่เกิน 2 สัปดาห์ หากต้องใช้ยาต้านการอักเสบ
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ต่อเนื่อง ให้ถือว่ายากลูโคซามีนไม่ได้ผลในผู้ป่วยนัน้ และต้องระงับการใช้ยา
ขนานนัน้
แปด ให้ใช้ยากลุ่มนีต้ ิดต่อกันได้ โดยมีข้อจ�ำกัดคือ เมื่อผู้ป่วยได้รับยา
แล้ว ต้องมีการประเมินอาการภายใน 3 เดือน หากอาการของผูป้ ว่ ยไม่ทเุ ลา หรือ
กลับต้องการยาต้านการอักเสบ และ/หรือยาควบคุมอาการปวดดังเดิมโดยตลอด
ให้ถอื ว่ายานัน้ ไม่ได้ผลต้องระงับการใช้ยา หากผูป้ ว่ ยมีอาการดีขนึ้ อาจให้ยาขนาด
นัน้ ต่อได้ และหยุดการใช้ยานัน้ ในเดือนที่ 6 และเฝ้าดูอาการของผู้ป่วยต่อ
เป็นการประเมินประสิทธิผลต่อเนื่องของยา เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน
หากผู้ป่วยกลับมีอาการมากขึ้นเหมือนกับก่อนการใช้ยากลุ่มนี้ จึงอาจพิจารณา
กลับใช้ยากลุ่มนี้ได้อีกหลังระยะเวลา 3 เดือน ที่หยุดการใช้ยาไปแล้ว และต้อง
ประเมินผลการใช้ใหม่ เหมือนเมื่อเริ่มต้นใช้ยากลุ่มนี้
เก้า แพทย์ผู้สามารถสั่งการรักษาให้ยากลุ่มนี้ได้ ต้องเป็นแพทย์เฉพาะ
ทางสาขาอายุรแพทย์โรคข้อ สาขาเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู หรือสาขาออร์โธปิดกิ ส์ เท่านัน้
ไม่รวมแพทย์ผู้ใช้ทุน แพทย์ประจ�ำบ้าน หรือแพทย์ฝึกหัด ที่ท�ำงานอยู่ในภาค
วิชา กลุ่มงาน หรือกอง ของสาขาวิชาทั้ง 3 นี้
สิบ แพทย์ผู้รักษาต้องบันทึกอาการ อาการแสดง การด�ำเนินโรค และ
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ของผู้ป่วยอย่างชัดเจนทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับการรักษา
สิบเอ็ด การสั่งการใช้ยาแต่ละครั้งต้องไม่เกินช่วงละ 6 สัปดาห์
กรมบัญชีกลางน่าจะเปิดเผยว่า การเบิกจ่ายยานี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
โดยเคร่งครัดหรือไม่ สามารถลดการใช้ยาโดยไม่สมเหตุผลลงได้เพียงใด เท่า
ที่ทราบ มีผู้สนใจศึกษาเรื่องนี้ แต่มีการปกปิดข้อมูล ท�ำให้เรื่องนี้เป็นปัญหาด�ำ
มืด โดยไม่สมควรเลย.

ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน

19

“
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เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัดหรือไม่
สามารถลดการใช้ยา
โดยไม่สมเหตุผลลงได้เพียงใด
เท่าที่ทราบ มีผู้สนใจศึกษาเรื่องนี้
แต่มีการปกปิดข้อมูล
ทำาให้เรื่องนี้เป็นปัญหาดำามืด
โดยไม่สมควรเลย
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3

การตัดสินใจ
อยางกลาหาญ

ของกระทรวงการคลัง

กรณีของยากลูโคซามีนนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เคยมี คำ า สั่ ง ระงั บ การเบิ ก จ่ า ยในระบบสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
ข้าราชการตามคำาแนะนำาของ “คณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ” และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ต่อ
มามีข้าราชการบำานาญฟ้องกระทรวงการคลังต่อศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขดำาที่ อ. 231/2554 ให้เพิกถอนคำาสั่งดังกล่าว ซึ่งศาล
ปกครองได้ใช้เวลา 4 ปี ในการพิจารณา และได้มีคำาพิพากษา
เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 502/2558
ให้เพิกถอนคำาสั่งดังกล่าว
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โดยไม่สมเหตุผลลงได้เพียงใด
เท่าที่ทราบ มีผู้สนใจศึกษาเรื่องนี้
แต่มีการปกปิดข้อมูล
ทำาให้เรื่องนี้เป็นปัญหาดำามืด
โดยไม่สมควรเลย
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3

การตัดสินใจ
อยางกลาหาญ

ของกระทรวงการคลัง

กรณีของยากลูโคซามีนนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เคยมี คำ า สั่ ง ระงั บ การเบิ ก จ่ า ยในระบบสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
ข้าราชการตามคำาแนะนำาของ “คณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ” และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ต่อ
มามีข้าราชการบำานาญฟ้องกระทรวงการคลังต่อศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขดำาที่ อ. 231/2554 ให้เพิกถอนคำาสั่งดังกล่าว ซึ่งศาล
ปกครองได้ใช้เวลา 4 ปี ในการพิจารณา และได้มีคำาพิพากษา
เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 502/2558
ให้เพิกถอนคำาสั่งดังกล่าว
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คดีนกี้ รมบัญชีกลางไม่ได้อุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุดเช่นเดียวกับอีกคดีหนึง่
คือ คดีหมายเลขแดงที่ อ. 503/2558 และศาลปกครองได้มีประกาศ เรื่อง “ศาล
ปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 มีผล
ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศในวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 20
พฤษภาคม พ.ศ. 2558
คดีนสี้ บื เนือ่ งจากปัญหาค่าใช้จ่ายในระบบสวัสดิการข้าราชการเพิม่ สูงขึน้
มาก ดังปรากฏตัวเลขค่าใช้จา่ ย เพิม่ จาก 26,000 ล้านบาทในปี 2547 เป็น 61,000
ล้านบาทในปี 2552
ปัญหาค่าใช้จ่ายบานปลายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลเป็นปัญหา
ใหญ่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ต้นเหตุส�ำคัญของปัญหาในอดีตเกิดจากการใช้
ยาอย่างไม่เหมาะสม (Irrational Use of Drugs) โดยเฉพาะในประเทศไทย ค่า
ยาเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของค่ารักษาพยาบาล “ผู้ป่วยนอก” (คือ คนไข้ที่
รับการรักษาแล้วกลับบ้านได้ ไม่ต้องนอนในโรงพยาบาล) ต้นเหตุส�ำคัญประการ
หนึง่ เกิดจากอิทธิพลของธุรกิจยา ที่มีกลยุทธ์ในการเพิ่มการจ�ำหน่ายยาทั้งที่ถูก
และไม่ถูกหลักวิชาการและจริยธรรม
ประเทศไทยมีความพยายามแก้ปัญหา โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
แห่งชาติด้านยา ซึ่งได้จัดท�ำ “บัญชียาจ�ำเป็น” (Essential Drug List) ขึ้น ซึ่ง
ต่อมาเรียกว่า “บัญชียาหลักแห่งชาติ” ตามข้อเสนอของศาสตราจารย์นายแพทย์
อวย เกตุสิงห์ และกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ได้
ผลักดันให้ใช้บัญชียาหลักแห่งชาติเป็นกลไกหนึง่ ในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา
โดยก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้งบประมาณจัดซือ้ ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
ร้อยละ 60-80 (กระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)
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ปัญหาส�ำคัญของการเพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างมากในระบบสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ นอกจากเพราะการสั่งใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผลแล้ว ยังเป็น
เพราะใช้ระบบ “การจ่ายตามการให้บริการ (Fee-For-Service)” ท�ำให้มกี ารตรวจ
รักษา และใช้ยาอย่างฟุ่มเฟือย เกินจ�ำเป็น
เมื่อเริ่มระบบประกันสังคมในปี 2534 จึงมีการสร้างกลไกใหม่ในการ
ควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้กองทุนประกันสังคมไม่ล้มละลาย และไม่ต้องเพิ่มการ
สมทบค่าใช้จ่ายโดยไม่สมควร ซึ่งจะเป็นภาระทั้งแก่ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล
กลไกดังกล่าว มี 2 กลไกส�ำคัญ คือ (1) ใช้ระบบเหมาจ่ายรายหัว (Capitation)
และ (2) ให้จ่ายยาเฉพาะในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ทั้ง 2 กลไกดังกล่าว สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้การเก็บเงินสมทบส่วนนีค้ งอยู่ในเพดาน คือ ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของค่าใช้
จ่าย (และยังก�ำหนดเพดานขัน้ สูงไว้ดว้ ย) เงินร้อยละ 1.5 นี้ น�ำมาใช้รกั ษาพยาบาล
เพียงร้อยละ 0.8 โดยมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์เป็นระยะๆ แต่กองทุนส่วนนี้
นอกจากไม่ “ล้มละลาย” แล้ว ยังเหลือเงินกว่า 1 แสนล้าน
เงินส่วนร้อยละ 0.8 นี้ หากให้เบิกจ่ายโดยระบบ “จ่ายตามการให้บริการ”
แบบเดียวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จะใช้รักษาได้เฉพาะ “คนไข้ใน”
เท่านัน้ เมื่อไปรับการรักษากรณีเป็น “คนไข้นอก” ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเอง
และกองทุนแทนทีจ่ ะเหลืออยูก่ ว่าแสนล้าน ก็คงจะหมดสิน้ ไป และอาจถึงขัน้ ต้อง
เรียกเก็บเงินจาก “ไตรภาคี” เกินกว่าร้อยละ 1.5 นานแล้ว
ต่อมา เมื่อเริ่มระบบบัตรทอง คณะผู้ผลักดันเรื่องนี้ได้ศึกษาวิจัย และ
เตรียมการไว้แล้ว จึงใช้บทเรียนจากประกันสังคม คงระบบเหมาจ่ายรายหัว และ
จ่ายยาเฉพาะตามบัญชียาหลักแห่งชาติไว้ รวมทั้งเพิ่มมาตรการอื่นๆ ท�ำให้ค่าใช้
จ่ายในระบบบัตรทองต�ำ่ กว่าอัตราของประกันสังคมเสียอีก ทัง้ ๆ ทีใ่ ห้บริการมาก
รายการกว่า (เช่น ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร ทันตกรรม ค่าใช้จ่าย
เป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ตามมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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คดีนกี้ รมบัญชีกลางไม่ได้อุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุดเช่นเดียวกับอีกคดีหนึง่
คือ คดีหมายเลขแดงที่ อ. 503/2558 และศาลปกครองได้มีประกาศ เรื่อง “ศาล
ปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 มีผล
ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศในวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 20
พฤษภาคม พ.ศ. 2558
คดีนสี้ บื เนือ่ งจากปัญหาค่าใช้จ่ายในระบบสวัสดิการข้าราชการเพิม่ สูงขึน้
มาก ดังปรากฏตัวเลขค่าใช้จา่ ย เพิม่ จาก 26,000 ล้านบาทในปี 2547 เป็น 61,000
ล้านบาทในปี 2552
ปัญหาค่าใช้จ่ายบานปลายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลเป็นปัญหา
ใหญ่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ต้นเหตุส�ำคัญของปัญหาในอดีตเกิดจากการใช้
ยาอย่างไม่เหมาะสม (Irrational Use of Drugs) โดยเฉพาะในประเทศไทย ค่า
ยาเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของค่ารักษาพยาบาล “ผู้ป่วยนอก” (คือ คนไข้ที่
รับการรักษาแล้วกลับบ้านได้ ไม่ต้องนอนในโรงพยาบาล) ต้นเหตุส�ำคัญประการ
หนึง่ เกิดจากอิทธิพลของธุรกิจยา ที่มีกลยุทธ์ในการเพิ่มการจ�ำหน่ายยาทั้งที่ถูก
และไม่ถูกหลักวิชาการและจริยธรรม
ประเทศไทยมีความพยายามแก้ปัญหา โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
แห่งชาติด้านยา ซึ่งได้จัดท�ำ “บัญชียาจ�ำเป็น” (Essential Drug List) ขึ้น ซึ่ง
ต่อมาเรียกว่า “บัญชียาหลักแห่งชาติ” ตามข้อเสนอของศาสตราจารย์นายแพทย์
อวย เกตุสิงห์ และกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ได้
ผลักดันให้ใช้บัญชียาหลักแห่งชาติเป็นกลไกหนึง่ ในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา
โดยก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้งบประมาณจัดซือ้ ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
ร้อยละ 60-80 (กระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)
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ปัญหาส�ำคัญของการเพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างมากในระบบสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ นอกจากเพราะการสั่งใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผลแล้ว ยังเป็น
เพราะใช้ระบบ “การจ่ายตามการให้บริการ (Fee-For-Service)” ท�ำให้มกี ารตรวจ
รักษา และใช้ยาอย่างฟุ่มเฟือย เกินจ�ำเป็น
เมื่อเริ่มระบบประกันสังคมในปี 2534 จึงมีการสร้างกลไกใหม่ในการ
ควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้กองทุนประกันสังคมไม่ล้มละลาย และไม่ต้องเพิ่มการ
สมทบค่าใช้จ่ายโดยไม่สมควร ซึ่งจะเป็นภาระทั้งแก่ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล
กลไกดังกล่าว มี 2 กลไกส�ำคัญ คือ (1) ใช้ระบบเหมาจ่ายรายหัว (Capitation)
และ (2) ให้จ่ายยาเฉพาะในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ทั้ง 2 กลไกดังกล่าว สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้การเก็บเงินสมทบส่วนนีค้ งอยู่ในเพดาน คือ ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของค่าใช้
จ่าย (และยังก�ำหนดเพดานขัน้ สูงไว้ดว้ ย) เงินร้อยละ 1.5 นี้ น�ำมาใช้รกั ษาพยาบาล
เพียงร้อยละ 0.8 โดยมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์เป็นระยะๆ แต่กองทุนส่วนนี้
นอกจากไม่ “ล้มละลาย” แล้ว ยังเหลือเงินกว่า 1 แสนล้าน
เงินส่วนร้อยละ 0.8 นี้ หากให้เบิกจ่ายโดยระบบ “จ่ายตามการให้บริการ”
แบบเดียวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จะใช้รักษาได้เฉพาะ “คนไข้ใน”
เท่านัน้ เมื่อไปรับการรักษากรณีเป็น “คนไข้นอก” ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเอง
และกองทุนแทนทีจ่ ะเหลืออยูก่ ว่าแสนล้าน ก็คงจะหมดสิน้ ไป และอาจถึงขัน้ ต้อง
เรียกเก็บเงินจาก “ไตรภาคี” เกินกว่าร้อยละ 1.5 นานแล้ว
ต่อมา เมื่อเริ่มระบบบัตรทอง คณะผู้ผลักดันเรื่องนี้ได้ศึกษาวิจัย และ
เตรียมการไว้แล้ว จึงใช้บทเรียนจากประกันสังคม คงระบบเหมาจ่ายรายหัว และ
จ่ายยาเฉพาะตามบัญชียาหลักแห่งชาติไว้ รวมทั้งเพิ่มมาตรการอื่นๆ ท�ำให้ค่าใช้
จ่ายในระบบบัตรทองต�ำ่ กว่าอัตราของประกันสังคมเสียอีก ทัง้ ๆ ทีใ่ ห้บริการมาก
รายการกว่า (เช่น ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร ทันตกรรม ค่าใช้จ่าย
เป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ตามมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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พ.ศ. 2545) และต้องดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งมีอัตราการเจ็บป่วยมากกว่าผู้
ประกันตนในระบบประกันสังคมซึ่งเป็นวัยแรงงานด้วย
ในขณะทีส่ วัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ นอกจากใช้ระบบทีฟ่ มุ่ เฟือย
คือ ระบบการจ่ายตามการให้บริการแล้ว ยังให้เบิกยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
ด้วย จึงเป็นต้นเหตุของค่าใช้จ่ายที่บานปลาย ฟุ่มเฟือย มีการสั่งจ่ายยาที่ไม่สม
เหตุผลมากมาย
เพือ่ แก้ปัญหาของประเทศ กระทรวงการคลังใช้วธิ ี “ค่อยเป็นค่อยไป” ไม่
“หักด้ามพร้าด้วยเข่า” ยังคงใช้ระบบการจ่ายตามการให้บริการต่อไป แต่หาทาง
ควบคุมการจ่ายยาให้ “อยู่ในร่องในรอย” หรือให้ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Use of Drug) ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลขององค์การอนามัยโลก โดยมี
ข้อมูลพบว่า “กลุ่มรายการยาที่มีมูลค่าการสั่งใช้ยาค่อนข้างสูง และเป็นยานอก
บัญชียาหลักแห่งชาติ รวมทั้งเป็นยาที่มีราคาแพง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า
มีการสั่งใช้ยาไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ แบ่งออกเป็น 9
กลุ่ม” ซึ่งจ�ำนวนนี้มียากลูโคซามีนอยู่ด้วย
คณะท�ำงานทางวิชาการได้ทบทวนผลงานวิจัยจากทั่วโลก รวมทั้งใน
ประเทศ เกี่ยวกับยากลูโคซามีนรวมทั้งยาอื่นในกลุ่มบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมที่
ออกฤทธิ์ช้า (Symptomatic slow-acting drugs for Osteoarthritis ชื่อย่อ
ว่า SYSADOA) และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมอื่นๆ มีการ
ทบทวนรายงานจ�ำนวน 134 ฉบับ “โดยมีการเปรียบเทียบผลงานวิจัยจากหน่วย
งานต่างๆ และข้อโต้แย้งด้านต่างๆ รวมทั้งข้อสรุปทางวิชาการ ซึ่งผลการศึกษา
พบว่ายาดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่า และรัฐบาลของหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สกอตแลนด์ สวีเดน สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ตลอดจนกระทรวงกลาโหม
ของสหรัฐอเมริกา ก็ไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายยากลุม่ ดังกล่าวในระบบสวัสดิการแล้ว”
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ข้อส�ำคัญในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ไม่จัดกลูโคซามีนเป็นยา
แต่จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงย่อมไม่สามารถเบิกจ่ายในระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลในฐานะเป็นยาได้
ส�ำหรับประเทศไทย อย. เคยให้ขึ้นทะเบียนกลูโคซามีนเป็นทั้งยาและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต่อมาได้ขอความร่วมมือจากผูป้ ระกอบการถอนทะเบียน
ในฐานะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออกไปแล้ว
ก่อนจะให้ระงับการเบิกจ่ายยานี้ในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
คณะท�ำงานวิชาการได้แจ้งให้ราชวิทยาลัย มูลนิธิ สมาคม และตัวแทนบริษัทยา
ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 9 หน่วยงาน ให้เสนอข้อมูลด้านประสิทธิผล และความคุ้ม
ค่าที่แย้งกับคณะท�ำงานเพื่อพิจารณาแล้ว มี 5 หน่วยงานไม่เสนอความเห็น มี 4
หน่ ว ยงานที่ เ สนอความเห็ น ได้ แ ก่ ราชวิ ท ยาลั ย แพทย์ อ อร์ โธปิ ดิ ก ส์ แห่ ง
ประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคข้อ
และสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
คณะท�ำงานวิชาการพิจารณาข้อโต้แย้งแล้ว ยืนยันความเห็นเดิม ในที่สุด
กระทรวงการคลังก็ออก “กฎ” ให้ระงับการเบิกจ่ายยาในกลุม่ นีใ้ นระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ แต่ศาลปกครองกลางมีความเห็นแตกต่างและมีอ�ำนาจ
เหนือกว่า ยากลุ่มนีจ้ ึงกลับมาเบิกจ่ายได้ใหม่
น่าสนใจว่าศาลปกครองกลางมีเหตุผลเช่นไร จึงตัดสินเช่นนัน้ .
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พ.ศ. 2545) และต้องดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งมีอัตราการเจ็บป่วยมากกว่าผู้
ประกันตนในระบบประกันสังคมซึ่งเป็นวัยแรงงานด้วย
ในขณะทีส่ วัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ นอกจากใช้ระบบทีฟ่ มุ่ เฟือย
คือ ระบบการจ่ายตามการให้บริการแล้ว ยังให้เบิกยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
ด้วย จึงเป็นต้นเหตุของค่าใช้จ่ายที่บานปลาย ฟุ่มเฟือย มีการสั่งจ่ายยาที่ไม่สม
เหตุผลมากมาย
เพือ่ แก้ปัญหาของประเทศ กระทรวงการคลังใช้วธิ ี “ค่อยเป็นค่อยไป” ไม่
“หักด้ามพร้าด้วยเข่า” ยังคงใช้ระบบการจ่ายตามการให้บริการต่อไป แต่หาทาง
ควบคุมการจ่ายยาให้ “อยู่ในร่องในรอย” หรือให้ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Use of Drug) ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลขององค์การอนามัยโลก โดยมี
ข้อมูลพบว่า “กลุ่มรายการยาที่มีมูลค่าการสั่งใช้ยาค่อนข้างสูง และเป็นยานอก
บัญชียาหลักแห่งชาติ รวมทั้งเป็นยาที่มีราคาแพง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า
มีการสั่งใช้ยาไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ แบ่งออกเป็น 9
กลุ่ม” ซึ่งจ�ำนวนนี้มียากลูโคซามีนอยู่ด้วย
คณะท�ำงานทางวิชาการได้ทบทวนผลงานวิจัยจากทั่วโลก รวมทั้งใน
ประเทศ เกี่ยวกับยากลูโคซามีนรวมทั้งยาอื่นในกลุ่มบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมที่
ออกฤทธิ์ช้า (Symptomatic slow-acting drugs for Osteoarthritis ชื่อย่อ
ว่า SYSADOA) และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมอื่นๆ มีการ
ทบทวนรายงานจ�ำนวน 134 ฉบับ “โดยมีการเปรียบเทียบผลงานวิจัยจากหน่วย
งานต่างๆ และข้อโต้แย้งด้านต่างๆ รวมทั้งข้อสรุปทางวิชาการ ซึ่งผลการศึกษา
พบว่ายาดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่า และรัฐบาลของหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สกอตแลนด์ สวีเดน สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ตลอดจนกระทรวงกลาโหม
ของสหรัฐอเมริกา ก็ไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายยากลุม่ ดังกล่าวในระบบสวัสดิการแล้ว”
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“

ข้อสำาคัญในหลายประเทศ
เช่น สหรัฐอเมริกา
ไม่จัดกลูโคซามีนเป็นยา
แต่จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จึงย่อมไม่สามารถเบิกจ่าย
ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ในฐานะเป็นยาได้

4

คําพิพากษา
ของศาล
ปกครองกลาง
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๐๒/๒๕๕๘ ศาลปกครองกลางมี
คำาพิพากษาถึงที่สุดให้กระทรวงการคลัง เพิกถอนหนังสือสั่งการลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ที่กำาหนดให้กลุ่มยากลูโคซามีนทุกรูปแบบ
และกลุม่ ยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเข่าเสือ่ ม เป็นรายการยาทีห่ า้ ม
เบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และไม่ให้
คณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาล ออกหนังสือรับรองการใช้
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติดังกล่าว ศาลได้มีคำาวินจิ ฉัยโดยแยก
ประเด็นพิจารณาเป็น 2 ประเด็น

“

ย่อย
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ประเด็นแรก เป็นประเด็นข้อกฎหมาย แยกได้เป็น 2 ประเด็น
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ประเด็นย่อยที่หนึง่ ศาลวินจิ ฉัย ว่ากระทรวงการคลังมีอ�ำนาจออกหลัก
เกณฑ์ดังกล่าว เพราะ “เป็นการด�ำเนินการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลจากทางราชการตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
การก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณราย
จ่าย พ.ศ. 2518 ประกอบมาตรา 8 วรรคสองแห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 บัญญัติให้อ�ำนาจไว้”
ประเด็นย่อยที่ 2 ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า กระทรวงการคลังไม่มีอ�ำนาจออกค�ำ
สัง่ ห้ามคณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาล ออกหนังสือรับรองการใช้ยานอก
บัญชียาหลักแห่งชาติ โดยค�ำสัง่ ห้ามดังกล่าว “เป็นการก้าวล่วงการใช้วจิ ารณญาณ
ในการประกอบโรคศิลปะของผู้ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ซึ่งถือเป็นการ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน” ประเด็นนี้ศาลวินจิ ฉัยโดยพิจารณา     
ค�ำจ�ำกัดความการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และที่มาแห่งอ�ำนาจในการออกหนังสือสั่งการของ
กระทรวงการคลังแล้ว เห็นได้ว่า “การออกหรือไม่ออกหนังสือรับรองการใช้ยา  
นอกบัญชียาหลักแห่งชาติของคณะกรรมการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ของผูถ้ กู ฟ้อง
คดีดังกล่าว ไม่ใช่การกระท�ำในขอบเขตความหมายของ ‘การประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม’ ตามความหมายในพระราชบัญญัติดังกล่าว” ศาลจึงวินจิ ฉัยว่าหนังสือ
สั่งการของกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว “จึงหาใช่เป็นการก้าวล่วงไปใน
วิจารณญาณการประกอบโรคศิลปะของผู้ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือ
เป็นการด�ำเนินการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน” แต่อย่างใด
ประเด็นทีส่ อง เป็นประเด็นว่า การทีก่ ระทรวงการคลังออกหนังสือสัง่ การ
ดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินจิ ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ประเด็นนี้ศาลปกครอง
กลางวินจิ ฉัยว่า เป็นการใช้ดุลพินจิ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีรายละเอียดโดย
สังเขป แยกเป็นประเด็นต่างๆ ได้ 3 ข้อ ดังนี้
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ข้อแรก ศาลพิจารณาว่า หลักเกณฑ์ตามหนังสือสัง่ การของกระทรวงการ
คลังสอดคล้องกับมาตรการควบคุมค่าใช้จา่ ยด้านยาของสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2553 หรือไม่
ข้อนี้ ศาลพิจารณาว่า มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาดังกล่าวคณะ
รัฐมนตรี “ได้วางหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายค่ายา โดย
ให้ค�ำนึงถึงองค์ประกอบส�ำคัญสองประการ ประการแรกคือบัญชียาหลักแห่งชาติ
และประการที่สองคือเงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด”
ประเด็นนี้ ศาลวางหลักวินจิ ฉัยไว้ว่า เพราะยากลูโคซามีนและกลุ่มยา
ฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเข่าเสือ่ ม เป็นยาทีอ่ ยูน่ อกบัญชียาหลักแห่งชาติ “เช่น
นี้แล้วกรณีการด�ำเนินการตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายค่ายาในรายการ
เหล่านีต้ ้องให้ความส�ำคัญอย่างมาก กับองค์ประกอบประการที่สอง คือเงื่อนไข
และข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด”
ข้อสอง ศาลพิจารณาประเด็นส�ำคัญในการใช้ดุลพินจิ ของกระทรวงการ
คลังที่ให้ยกเลิกการเบิกจ่ายยากลุ่มนี้ในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดย
ศาลพิจารณาว่า
(1) ก่อนที่กระทรวงการคลังจะออกกฎดังกล่าว ได้มีการแต่งตั้งคณะ
ท�ำงานวิชาการทางการแพทย์ซึ่งท�ำการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ “ทั้งในและต่าง
ประเทศ จ�ำนวน 134 ฉบับ โดยมีการเปรียบเทียบผลงานวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ
และข้อโต้แย้งในด้านต่างๆ รวมทั้งข้อสรุปทางวิชาการ ซึ่งผลจากการศึกษาพบ
ว่ายาดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่า” และข้อส�ำคัญ คือประสิทธิผลไม่ชัดเจน
(2) ยาเหล่านีร้ าชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์แห่งประเทศไทย พิจารณา
โดยหลัก 5 ป. ได้แก่ 1. ปลอดภัย (safety) 2. ประสิทธิศักย์ (effiffiicacy) หมาย
ถึงผลการรักษาในงานวิจัย 3. ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึงผลการ
ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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ประเด็นย่อยที่หนึง่ ศาลวินจิ ฉัย ว่ากระทรวงการคลังมีอ�ำนาจออกหลัก
เกณฑ์ดังกล่าว เพราะ “เป็นการด�ำเนินการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลจากทางราชการตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
การก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณราย
จ่าย พ.ศ. 2518 ประกอบมาตรา 8 วรรคสองแห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 บัญญัติให้อ�ำนาจไว้”
ประเด็นย่อยที่ 2 ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า กระทรวงการคลังไม่มีอ�ำนาจออกค�ำ
สัง่ ห้ามคณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาล ออกหนังสือรับรองการใช้ยานอก
บัญชียาหลักแห่งชาติ โดยค�ำสัง่ ห้ามดังกล่าว “เป็นการก้าวล่วงการใช้วจิ ารณญาณ
ในการประกอบโรคศิลปะของผู้ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ซึ่งถือเป็นการ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน” ประเด็นนี้ศาลวินจิ ฉัยโดยพิจารณา     
ค�ำจ�ำกัดความการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และที่มาแห่งอ�ำนาจในการออกหนังสือสั่งการของ
กระทรวงการคลังแล้ว เห็นได้ว่า “การออกหรือไม่ออกหนังสือรับรองการใช้ยา  
นอกบัญชียาหลักแห่งชาติของคณะกรรมการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ของผูถ้ กู ฟ้อง
คดีดังกล่าว ไม่ใช่การกระท�ำในขอบเขตความหมายของ ‘การประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม’ ตามความหมายในพระราชบัญญัติดังกล่าว” ศาลจึงวินจิ ฉัยว่าหนังสือ
สั่งการของกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว “จึงหาใช่เป็นการก้าวล่วงไปใน
วิจารณญาณการประกอบโรคศิลปะของผู้ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือ
เป็นการด�ำเนินการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน” แต่อย่างใด
ประเด็นทีส่ อง เป็นประเด็นว่า การทีก่ ระทรวงการคลังออกหนังสือสัง่ การ
ดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินจิ ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ประเด็นนี้ศาลปกครอง
กลางวินจิ ฉัยว่า เป็นการใช้ดุลพินจิ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีรายละเอียดโดย
สังเขป แยกเป็นประเด็นต่างๆ ได้ 3 ข้อ ดังนี้
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ข้อแรก ศาลพิจารณาว่า หลักเกณฑ์ตามหนังสือสัง่ การของกระทรวงการ
คลังสอดคล้องกับมาตรการควบคุมค่าใช้จา่ ยด้านยาของสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2553 หรือไม่
ข้อนี้ ศาลพิจารณาว่า มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาดังกล่าวคณะ
รัฐมนตรี “ได้วางหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายค่ายา โดย
ให้ค�ำนึงถึงองค์ประกอบส�ำคัญสองประการ ประการแรกคือบัญชียาหลักแห่งชาติ
และประการที่สองคือเงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด”
ประเด็นนี้ ศาลวางหลักวินจิ ฉัยไว้ว่า เพราะยากลูโคซามีนและกลุ่มยา
ฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเข่าเสือ่ ม เป็นยาทีอ่ ยูน่ อกบัญชียาหลักแห่งชาติ “เช่น
นี้แล้วกรณีการด�ำเนินการตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายค่ายาในรายการ
เหล่านีต้ ้องให้ความส�ำคัญอย่างมาก กับองค์ประกอบประการที่สอง คือเงื่อนไข
และข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด”
ข้อสอง ศาลพิจารณาประเด็นส�ำคัญในการใช้ดุลพินจิ ของกระทรวงการ
คลังที่ให้ยกเลิกการเบิกจ่ายยากลุ่มนี้ในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดย
ศาลพิจารณาว่า
(1) ก่อนที่กระทรวงการคลังจะออกกฎดังกล่าว ได้มีการแต่งตั้งคณะ
ท�ำงานวิชาการทางการแพทย์ซึ่งท�ำการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ “ทั้งในและต่าง
ประเทศ จ�ำนวน 134 ฉบับ โดยมีการเปรียบเทียบผลงานวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ
และข้อโต้แย้งในด้านต่างๆ รวมทั้งข้อสรุปทางวิชาการ ซึ่งผลจากการศึกษาพบ
ว่ายาดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่า” และข้อส�ำคัญ คือประสิทธิผลไม่ชัดเจน
(2) ยาเหล่านีร้ าชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์แห่งประเทศไทย พิจารณา
โดยหลัก 5 ป. ได้แก่ 1. ปลอดภัย (safety) 2. ประสิทธิศักย์ (effiffiicacy) หมาย
ถึงผลการรักษาในงานวิจัย 3. ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึงผลการ
ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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รักษาในเวชปฏิบัติ 4. ประสิทธิภาพ (effififfiiciency) หมายถึงผลการรักษาใน         
เวชปฏิบัติ เมื่อน�ำความสิ้นเปลืองทรัพยากรมาพิจารณาประกอบด้วย และ         
5. ประโยชน์ (beneffiifit) หมายถึงประโยชน์ต่อประชากรและสังคม ข้อคิดเห็น
ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย “ย่อมมีน�้ำหนักแก่การรับ
ฟังไม่น้อยไปกว่าข้อมูลจากงานวิจัยทางวิชาการที่คณะท�ำงานทางวิชาการ...
รวบรวมและวิเคราะห์ไว้”
(3) ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ให้น�้ำหนักยากลุ่ม
นี้ เท่ากับ +/- (ซึ่งหมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์และ
สถานภาพของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย และไม่แน่ใจว่ามี
ความคุ้มค่าในบริบทสังคมไทย วิเคราะห์แล้วไม่แสดงถึงความคุ้มค่า หรือยังไม่
ผ่านการวิเคราะห์) ศาลจึงเห็นว่า “การใช้ยาดังกล่าวยังไม่ถึงขนาดที่จะระบุได้
แน่ชัดว่า เป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสม… หรือไม่คุ้มค่าในบริบทสังคมไทย” ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์ ยังมีความเห็นในเชิงสนับสนุนการใช้ยานี้ และเสนอ
ให้มีการศึกษาวิจัยประสิทธิผลและความคุ้มค่าให้มีข้อยุติที่สมบูรณ์ ก่อนจะ
ยกเลิกการเบิกจ่าย และศาลยังได้พิจารณางานวิจัยของ Pavelka และคณะ
(2002) และ Reginster และคณะ (2001) ที่พบว่าการใช้ยากลูโคซามีนซัลเฟต
ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี มีผลการเปลี่ยนแปลงช่องว่างของข้อเข่าน้อยกว่า        
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
โดยสรุป ศาลเห็นว่าความเห็นเรื่องประสิทธิผลและความคุ้มค่าของยา
กลูโคซามีนในประเทศไทย “ยังไม่ตกผลึก” โดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์
แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีอ�ำนาจหน้าที่โดยตรง โดยได้รับการ     
มอบอ�ำนาจจากแพทยสภา การออกกฎของกระทรวงการคลังเรื่องนี้ จึงเป็นการ
ออกกฏ “โดยไม่ได้ตรวจสอบเงือ่ นไขและข้อบ่งชีเ้ กีย่ วกับการใช้ยาทีอ่ งค์กรวิชาชีพ
ก�ำหนดอย่างรอบด้าน ท�ำให้เนือ้ หาตามหลักเกณฑ์ทพี่ พิ าท… ไม่สอดรับกับเงือ่ นไข
และข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด อันเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ ตามมาตรการ
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ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ที่คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553”
ข้อสาม ส�ำหรับเหตุผลของกระทรวงการคลังทีว่ า่ การก�ำหนดหลักเกณฑ์
ดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้การใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเหมาะ
สมนัน้ ศาลพิเคราะห์ตามมาตรา 78(8) ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติ
ว่า “รัฐต้องด�ำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยด�ำเนิน
การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม” การที่
กระทรวงการคลังออกกฎตัดสิทธิเรือ่ งนี้ ซึง่ มีผลกระทบรุนแรงต่อผูม้ สี ทิ ธิ์ “ ต้อง
เป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการที่มีน�้ำหนักให้รับฟังได้ว่าเป็น
เช่นนัน้ อย่างหนักแน่น แต่เมือ่ ได้วนิ จิ ฉัยในเบือ้ งต้นแล้วว่า หลักเกณฑ์…ดังกล่าว
ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไข และข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด…”
ข้อสี่ มีข้อเท็จจริงว่า หลังการฟ้องคดี กระทรวงการคลังได้ผ่อนคลาย
การบังคับใช้หลักเกณฑ์ ตามที่ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์และสมาคมรูมาติสซั่ม
ขอให้ทบทวน และผลการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ซึ่ง
ออกมาภายหลัง ก็พบว่ายากลูโคซามีนมีความคุ้มค่าหากลดราคายาลงมา และ
ยังมีข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า มีทางเลือกอื่นในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้การใช้งบ
ประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
โดยสรุปศาลจึงเห็นว่า การที่กระทรวงการคลัง “เลือกน�ำมาตรการห้าม
เบิกจ่ายยากลุ่มดังกล่าวมาใช้ อันเป็นผลรุนแรง ด้วยเป็นการตัดสิทธิประโยชน์
ของบุคลากรของรัฐในส่วนนี้ไปเสียทั้งหมด และกระทบกระเทือนต่อสิทธิ
ประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 78(8) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ย่อมไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินจิ ที่
เหมาะสมและมีเหตุผลที่เพียงพอ หนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังฉบับนัน้
“จึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน

31

รักษาในเวชปฏิบัติ 4. ประสิทธิภาพ (effififfiiciency) หมายถึงผลการรักษาใน         
เวชปฏิบัติ เมื่อน�ำความสิ้นเปลืองทรัพยากรมาพิจารณาประกอบด้วย และ         
5. ประโยชน์ (beneffiifit) หมายถึงประโยชน์ต่อประชากรและสังคม ข้อคิดเห็น
ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย “ย่อมมีน�้ำหนักแก่การรับ
ฟังไม่น้อยไปกว่าข้อมูลจากงานวิจัยทางวิชาการที่คณะท�ำงานทางวิชาการ...
รวบรวมและวิเคราะห์ไว้”
(3) ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ให้น�้ำหนักยากลุ่ม
นี้ เท่ากับ +/- (ซึ่งหมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์และ
สถานภาพของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย และไม่แน่ใจว่ามี
ความคุ้มค่าในบริบทสังคมไทย วิเคราะห์แล้วไม่แสดงถึงความคุ้มค่า หรือยังไม่
ผ่านการวิเคราะห์) ศาลจึงเห็นว่า “การใช้ยาดังกล่าวยังไม่ถึงขนาดที่จะระบุได้
แน่ชัดว่า เป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสม… หรือไม่คุ้มค่าในบริบทสังคมไทย” ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์ ยังมีความเห็นในเชิงสนับสนุนการใช้ยานี้ และเสนอ
ให้มีการศึกษาวิจัยประสิทธิผลและความคุ้มค่าให้มีข้อยุติที่สมบูรณ์ ก่อนจะ
ยกเลิกการเบิกจ่าย และศาลยังได้พิจารณางานวิจัยของ Pavelka และคณะ
(2002) และ Reginster และคณะ (2001) ที่พบว่าการใช้ยากลูโคซามีนซัลเฟต
ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี มีผลการเปลี่ยนแปลงช่องว่างของข้อเข่าน้อยกว่า        
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
โดยสรุป ศาลเห็นว่าความเห็นเรื่องประสิทธิผลและความคุ้มค่าของยา
กลูโคซามีนในประเทศไทย “ยังไม่ตกผลึก” โดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์
แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีอ�ำนาจหน้าที่โดยตรง โดยได้รับการ     
มอบอ�ำนาจจากแพทยสภา การออกกฎของกระทรวงการคลังเรื่องนี้ จึงเป็นการ
ออกกฏ “โดยไม่ได้ตรวจสอบเงือ่ นไขและข้อบ่งชีเ้ กีย่ วกับการใช้ยาทีอ่ งค์กรวิชาชีพ
ก�ำหนดอย่างรอบด้าน ท�ำให้เนือ้ หาตามหลักเกณฑ์ทพี่ พิ าท… ไม่สอดรับกับเงือ่ นไข
และข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด อันเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ ตามมาตรการ
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ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ที่คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553”
ข้อสาม ส�ำหรับเหตุผลของกระทรวงการคลังทีว่ า่ การก�ำหนดหลักเกณฑ์
ดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้การใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเหมาะ
สมนัน้ ศาลพิเคราะห์ตามมาตรา 78(8) ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติ
ว่า “รัฐต้องด�ำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยด�ำเนิน
การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม” การที่
กระทรวงการคลังออกกฎตัดสิทธิเรือ่ งนี้ ซึง่ มีผลกระทบรุนแรงต่อผูม้ สี ทิ ธิ์ “ ต้อง
เป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการที่มีน�้ำหนักให้รับฟังได้ว่าเป็น
เช่นนัน้ อย่างหนักแน่น แต่เมือ่ ได้วนิ จิ ฉัยในเบือ้ งต้นแล้วว่า หลักเกณฑ์…ดังกล่าว
ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไข และข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด…”
ข้อสี่ มีข้อเท็จจริงว่า หลังการฟ้องคดี กระทรวงการคลังได้ผ่อนคลาย
การบังคับใช้หลักเกณฑ์ ตามที่ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์และสมาคมรูมาติสซั่ม
ขอให้ทบทวน และผลการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ซึ่ง
ออกมาภายหลัง ก็พบว่ายากลูโคซามีนมีความคุ้มค่าหากลดราคายาลงมา และ
ยังมีข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า มีทางเลือกอื่นในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้การใช้งบ
ประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
โดยสรุปศาลจึงเห็นว่า การที่กระทรวงการคลัง “เลือกน�ำมาตรการห้าม
เบิกจ่ายยากลุ่มดังกล่าวมาใช้ อันเป็นผลรุนแรง ด้วยเป็นการตัดสิทธิประโยชน์
ของบุคลากรของรัฐในส่วนนี้ไปเสียทั้งหมด และกระทบกระเทือนต่อสิทธิ
ประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 78(8) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ย่อมไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินจิ ที่
เหมาะสมและมีเหตุผลที่เพียงพอ หนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังฉบับนัน้
“จึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย”
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คำาพิพากษานี้ นับเป็นกรณีแรกที่ศาลตัดสินในเรื่องสิทธิด้านสุขภาพ ซึ่ง
อาจจะมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง ต่อระบบการคลังสุขภาพของประเทศอย่าง
ต่อเนื่องกว้างขวาง เนื่องจากสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนัน้ ใช้เงินภาษี
ของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนรวม จึงมีผู้แสดงความห่วงใยไว้
อย่างน่าสนใจ จะได้นำามาเสนอต่อไป.

5

บทวิจารณ์
ของนักวิชาการ

หลั ง คำ า ตั ด สิ นของศาลปกครองกลางในคดี เ กี่ ย วกั บ ยา
กลูโคซามีน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และคำาพิพากษามีผล
หลังมีประกาศสำานักงานศาลปกครอง ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
20 พฤษภาคม 2558 คดีถึงที่สุดเพราะกระทรวงการคลังมิได้
อุทธรณ์ มีนกั วิชาการได้เขียนบทความแสดงความเห็นทางวิชาการ
ต่อคดีนี้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ชื่อ
“ระบบสุขภาพกับการปฏิรูป” (Health System & Reform) ฉบับ
พ.ศ. 2559 เป็นบทวิจารณ์ (Commentary) ชื่อ “การตัดสินเรื่อง
สิทธิประโยชน์และศาล : ทรรศนะด้านสาธารณสุข กรณีการเบิก
จ่ายค่ายากลูโคซามีนในประเทศไทย” (Coverage Decisions and
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จ่ายค่ายากลูโคซามีนในประเทศไทย” (Coverage Decisions and

32

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และ คณะ

ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำาพิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน

33

the Court : A Public Health Perspective on Glucosamine Reimbursement in Thailand) มีเนือ้ หาน่าสนใจ จึงขอสรุปประเด็นส�ำคัญมาเพือ่ ผูเ้ กีย่ วข้อง
ได้พิจารณาต่อไป
เบื้องต้น ผู้เขียนบทความได้ทบทวนประสบการณ์เรื่องนี้ในต่างประเทศ
ทั้งในออสเตรเลีย ยุโรป ละตินอเมริกา และแอฟริกา ซึ่งพบว่า ค�ำพิพากษาของ
ศาลในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ ซึ่งรู้จักกันในนาม
“อธิปไตยของฝ่ายตุลาการ” (Judicialization) ก�ำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในหลาย
ประเทศ รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตเิ รือ่ งสิทธิดา้ นสุขภาพไว้ ท�ำให้ศาลเข้ามามีบทบาท
ในเรื่องนี้เพราะต้องเป็นผู้วินจิ ฉัยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
โดยที่การใช้อ�ำนาจอธิปไตยของศาลเกี่ยวข้องกับแง่มุมต่างๆ ทั้งทาง
วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐศาสตร์ จริยธรรม นอกเหนือจากแง่มุมทางกฎหมาย
โดยตรง ซึง่ ค�ำพิพากษาย่อมก่อผลกระทบได้ทงั้ ทางบวกและทางลบ ทัง้ ในแง่การ
ขยายสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของบุคคลหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ และ   
ในขณะเดียวกัน ก็อาจเพิ่มความไม่เป็นธรรมทางสังคม จึงมีข้อถกเถียงต่อค�ำ
พิพากษาของศาล ที่อาจให้ประโยชน์กับบางคน แต่อาจกระทบต่อประชากรใน  
วงกว้างโดยมีขอ้ ห่วงใยในเรือ่ งทีม่ กี ารให้สทิ ธิประโยชน์ ในเรือ่ งการรักษาทีม่ รี าคา
แพง กับโรคที่พบน้อย จนกระทบต่อทรัพยากรอันมีอยู่จ�ำกัด ท�ำให้ประชากร
ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการรักษาที่จ�ำเป็น งานการทบทวนอย่างเป็นระบบ (systematic review) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติพบว่า กลูโคซามีนไม่มี
ประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะมีผลกระทบทางการคลังแล้ว
บริการอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงและให้ประโยชน์กับประชาชนอย่างกว้างขวาง
เช่น บริการอนามัยแม่และเด็ก การควบคุมโรค ก็จะไม่ได้รับงบประมาณอย่าง
เพียงพอในการจัดบริการเหล่านัน้
ในหลายประเทศ ศาลหลีกเลีย่ งทีจ่ ะเข้าไปพิจารณาในประเด็นการจัดสรร
ทรัพยากร เพราะนอกจากจะตระหนักถึงข้อจ�ำกัดในทางวิชาการของตนแล้ว ค�ำ
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พิพากษาจะมีผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อระบบบริการโดยรวม ตัวอย่างเช่น
ศาลรัฐธรรมนูญของสหภาพแอฟริกาใต้พิจารณาว่าประเด็นเรื่องการครอบคลุม
บริการสาธารณสุขเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร มิได้อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่
ของฝ่ายตุลาการ เพราะการตัดสินจะต้องพิจารณาข้อจ�ำกัดของทรัพยากร โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ฝ่ายบริหารใช้ทรัพยากรร่วมกันของสังคมในการจัดบริการใด
นัน้ จะต้องค�ำนึงถึงความเป็นธรรมในสังคมด้วย นอกจากนัน้ การจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญของความจ�ำเป็นด้านสุขภาพ และท้องทีต่ า่ งๆ ตลอดจนประเด็นเรือ่ งต้นทุน
ค่าเสียโอกาสการลงทุน (Opportunity Costs) ความเป็นธรรมในสังคม และ
ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันของคนในชาติ ก็จะต้องน�ำมาพิจารณาด้วย
ในบางประเทศ ศาลพิจารณาเฉพาะประเด็นเรื่องความยุติธรรม และ
ความโปร่งใสในกระบวนการจัดล�ำดับความส�ำคัญ โดยไม่พิจารณาตัดสินใน
ประเด็นของทางเลือกเทคโนโลยีบางอย่าง มีข้อน่าสังเกตคือ ในบางกรณีผู้ป่วย
เฉพาะรายหรือแม้ในนามสมาคม ได้รับการหนุนหลังจากธุรกิจยาในการฟ้อง
ร้องต่อศาลเพื่อบีบบังคับให้รัฐบาลจ่ายค่ายาราคาแพงให้
โดยที่ ก รณีข องกลู โคซามี น อาจน�ำไปสู ่ ก ารเรี ย กร้ อ งการใช้ ย าหรื อ
เทคโนโลยีการรักษาราคาแพงอย่างอืน่ ๆ ผูเ้ ขียนบทความจึงเสนอให้มกี ารพิจารณา
ขอบเขต บทบาท และอ�ำนาจศาลในการพิจารณาเรื่องเหล่านี้ โดยศึกษาบทเรียน
จากประเทศต่างๆ โดยไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไรก็ตาม ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศาล
ควรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงความซับซ้อนของระบบสุขภาพของประเทศ
โดยได้เสนอประเด็นต่างๆ เพื่อพิจารณา ดังนี้
ประเด็นแรก สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการมาจากภาษีอากรของคนทั้ง
ประเทศมิใช่มาจากการร่วมจ่ายโดยตรงของข้าราชการ ระบบดังกล่าวมีการใช้จา่ ย
เงินเกินสมควรไปมากแล้วจากการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและยาชื่อการ
ค้าราคาแพง (รายจ่ายต่อหัวในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สูงกว่า
หลักประกันสุขภาพถึง 4 เท่า) จึงควรประหยัดงบประมาณจากการจ่ายเป็นค่ายา
ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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the Court : A Public Health Perspective on Glucosamine Reimbursement in Thailand) มีเนือ้ หาน่าสนใจ จึงขอสรุปประเด็นส�ำคัญมาเพือ่ ผูเ้ กีย่ วข้อง
ได้พิจารณาต่อไป
เบื้องต้น ผู้เขียนบทความได้ทบทวนประสบการณ์เรื่องนี้ในต่างประเทศ
ทั้งในออสเตรเลีย ยุโรป ละตินอเมริกา และแอฟริกา ซึ่งพบว่า ค�ำพิพากษาของ
ศาลในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ ซึ่งรู้จักกันในนาม
“อธิปไตยของฝ่ายตุลาการ” (Judicialization) ก�ำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในหลาย
ประเทศ รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตเิ รือ่ งสิทธิดา้ นสุขภาพไว้ ท�ำให้ศาลเข้ามามีบทบาท
ในเรื่องนี้เพราะต้องเป็นผู้วินจิ ฉัยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
โดยที่การใช้อ�ำนาจอธิปไตยของศาลเกี่ยวข้องกับแง่มุมต่างๆ ทั้งทาง
วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐศาสตร์ จริยธรรม นอกเหนือจากแง่มุมทางกฎหมาย
โดยตรง ซึง่ ค�ำพิพากษาย่อมก่อผลกระทบได้ทงั้ ทางบวกและทางลบ ทัง้ ในแง่การ
ขยายสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของบุคคลหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ และ   
ในขณะเดียวกัน ก็อาจเพิ่มความไม่เป็นธรรมทางสังคม จึงมีข้อถกเถียงต่อค�ำ
พิพากษาของศาล ที่อาจให้ประโยชน์กับบางคน แต่อาจกระทบต่อประชากรใน  
วงกว้างโดยมีขอ้ ห่วงใยในเรือ่ งทีม่ กี ารให้สทิ ธิประโยชน์ ในเรือ่ งการรักษาทีม่ รี าคา
แพง กับโรคที่พบน้อย จนกระทบต่อทรัพยากรอันมีอยู่จ�ำกัด ท�ำให้ประชากร
ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการรักษาที่จ�ำเป็น งานการทบทวนอย่างเป็นระบบ (systematic review) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติพบว่า กลูโคซามีนไม่มี
ประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะมีผลกระทบทางการคลังแล้ว
บริการอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงและให้ประโยชน์กับประชาชนอย่างกว้างขวาง
เช่น บริการอนามัยแม่และเด็ก การควบคุมโรค ก็จะไม่ได้รับงบประมาณอย่าง
เพียงพอในการจัดบริการเหล่านัน้
ในหลายประเทศ ศาลหลีกเลีย่ งทีจ่ ะเข้าไปพิจารณาในประเด็นการจัดสรร
ทรัพยากร เพราะนอกจากจะตระหนักถึงข้อจ�ำกัดในทางวิชาการของตนแล้ว ค�ำ
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พิพากษาจะมีผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อระบบบริการโดยรวม ตัวอย่างเช่น
ศาลรัฐธรรมนูญของสหภาพแอฟริกาใต้พิจารณาว่าประเด็นเรื่องการครอบคลุม
บริการสาธารณสุขเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร มิได้อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่
ของฝ่ายตุลาการ เพราะการตัดสินจะต้องพิจารณาข้อจ�ำกัดของทรัพยากร โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ฝ่ายบริหารใช้ทรัพยากรร่วมกันของสังคมในการจัดบริการใด
นัน้ จะต้องค�ำนึงถึงความเป็นธรรมในสังคมด้วย นอกจากนัน้ การจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญของความจ�ำเป็นด้านสุขภาพ และท้องทีต่ า่ งๆ ตลอดจนประเด็นเรือ่ งต้นทุน
ค่าเสียโอกาสการลงทุน (Opportunity Costs) ความเป็นธรรมในสังคม และ
ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันของคนในชาติ ก็จะต้องน�ำมาพิจารณาด้วย
ในบางประเทศ ศาลพิจารณาเฉพาะประเด็นเรื่องความยุติธรรม และ
ความโปร่งใสในกระบวนการจัดล�ำดับความส�ำคัญ โดยไม่พิจารณาตัดสินใน
ประเด็นของทางเลือกเทคโนโลยีบางอย่าง มีข้อน่าสังเกตคือ ในบางกรณีผู้ป่วย
เฉพาะรายหรือแม้ในนามสมาคม ได้รับการหนุนหลังจากธุรกิจยาในการฟ้อง
ร้องต่อศาลเพื่อบีบบังคับให้รัฐบาลจ่ายค่ายาราคาแพงให้
โดยที่ ก รณีข องกลู โคซามี น อาจน�ำไปสู ่ ก ารเรี ย กร้ อ งการใช้ ย าหรื อ
เทคโนโลยีการรักษาราคาแพงอย่างอืน่ ๆ ผูเ้ ขียนบทความจึงเสนอให้มกี ารพิจารณา
ขอบเขต บทบาท และอ�ำนาจศาลในการพิจารณาเรื่องเหล่านี้ โดยศึกษาบทเรียน
จากประเทศต่างๆ โดยไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไรก็ตาม ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศาล
ควรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงความซับซ้อนของระบบสุขภาพของประเทศ
โดยได้เสนอประเด็นต่างๆ เพื่อพิจารณา ดังนี้
ประเด็นแรก สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการมาจากภาษีอากรของคนทั้ง
ประเทศมิใช่มาจากการร่วมจ่ายโดยตรงของข้าราชการ ระบบดังกล่าวมีการใช้จา่ ย
เงินเกินสมควรไปมากแล้วจากการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและยาชื่อการ
ค้าราคาแพง (รายจ่ายต่อหัวในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สูงกว่า
หลักประกันสุขภาพถึง 4 เท่า) จึงควรประหยัดงบประมาณจากการจ่ายเป็นค่ายา
ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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ที่ได้มีการพิสูจน์แล้วว่า ไม่มีประสิทธิผลและไม่มีความคุ้มค่า งบประมาณที่
ประหยัดได้ สามารถน�ำไปลงทุนส�ำหรับบริการที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผลและ
คุ้มค่ากว่า
ประเด็นที่สอง แม้แนวทางเวชปฏิบัติจะท�ำขึ้นโดยองค์กรวิชาชีพ แต่      
น่าพิจารณาว่าศาลควรน�ำไปใช้พจิ ารณาตัดสินเรือ่ งการครอบคลุมสิทธิประโยชน์
ของการรักษาที่ยังมีประเด็นย้อนแย้ง ในเรื่องประโยชน์และความคุ้มค่าหรือไม่
เพราะแนวทางเวชปฏิบัติมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อให้แพทย์ใช้พิจารณาในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นรายๆ ไป การพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ในภาพรวมจะ
ต้องพิจารณาทั้งประเด็นทางสังคม จริยธรรม ความเป็นธรรมในสังคมระหว่าง
กลุ่มผู้ป่วย และเศรษฐศาสตร์ในระดับ “ประชากร” มิใช่กับผู้ป่วยเฉพาะราย
นอกจากนี้ การจัดท�ำแนวทางเวชปฏิบัติโดยองค์กรวิชาชีพไม่ได้มี
กระบวนการทบทวนภายนอก (external peer review) รวมทั้งไม่มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใสในกระบวนการการจัดท�ำ ไม่มีมาตรการอย่างเข้ม
งวดในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (conffllict of interest) ในกลุ่มผู้จัดท�ำ
การที่ศาลใช้แนวทางเวชปฏิบัติของกลุ่มวิชาชีพดังกล่าวมาเป็นบรรทัดฐานใน
การวินจิ ฉัยชีข้ าด จึงย่อมท�ำให้ขาดน�ำ้ หนักของความน่าเชือ่ ถือ (integrity) และ
ความชอบธรรม
ประเด็นที่สาม จากการศึกษา ทั้งในประเทศก�ำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว
พบว่าแนวทางเวชปฏิบัติมีคุณภาพหลากหลายมาก มีแนวทางเวชปฏิบัติจ�ำนวน
มากคุณภาพต�ำ 
่ ไม่ได้มาตรฐาน มีปญ
ั หามากมายในการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบตั ิ
เช่น ขาดข้อมูลที่จ�ำเป็นในการจัดท�ำ ท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ขาดความเชีย่ วชาญในการประเมินผลหลักฐานทางวิชาการ ไม่มรี ะบบการทบทวน
ให้ทันสมัยอย่างสม�่ำเสมอ และไม่มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก่อนน�ำ
แนวทางเวชปฏิบัติไปใช้ จึงควรมีการประเมินผลโดยองค์กรที่เชื่อถือได้เสียก่อน
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ประเด็นที่สี่ กรณีของกลูโคซามีนมีการพิจารณารัฐธรรมนูญเฉพาะเรื่อง
สิทธิของข้าราชการตามมาตรา 78 (8) แต่มิได้มีการพิจารณาเรื่องความเท่าเทียม
ตามมาตรา 51 (สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ใช้เงินแพงกว่าประกันสังคม
และบัตรทองถึง 4-5 เท่า ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวางใน
สังคมไทยในเรื่องความเป็นธรรม และความเหมาะสมมานานกว่าทศวรรษแล้ว
ศาลควรรับรู้ รับทราบข้อปัญหาเหล่านี้)
ประเด็นที่ห้า ในการพิจารณาตัดสินใจทางนโยบายเรื่องสิทธิประโยชน์
ทางสุขภาพ คณะอนุกรรมการจัดท�ำบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นองค์กรทีค่ วรได้รบั
ความเชื่อถือสูงสุดที่ควรจะขอรับค�ำแนะน�ำในเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านยา คณะ
อนุกรรมการดังกล่าวแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติดา้ นยา ทีม่ นี ายก
รัฐมนตรีเป็นประธาน มีเกียรติประวัติมายาวนานหลายทศวรรษ ในการก�ำหนด
นโยบายและแนวทางให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการวิจัยและพัฒนายา ผู้ผลิตยา
ผู้จ�ำหน่ายยา การเข้าถึงและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในทางปฏิบัติบัญชียา
หลักแห่งชาติ เป็นเอกสารหลักในการอ้างอิง ทัง้ เรือ่ งการครอบคลุมสิทธิประโยชน์
เรื่องยา การจัดซื้อยา ราคาอ้างอิงยา และการประเมินผลการใช้ยา คณะ
อนุกรรมการมีทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ กระบวนการท�ำงาน การ
จัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการอย่างเหมาะสมกับภาคีเครือข่ายที่
เกีย่ วข้อง คณะอนุกรรมการชุดนีจ้ งึ ควรเป็นผูท้ คี่ วรให้ความเชือ่ ถือในการพิจารณา
เรื่องยา (กลูโคซามีนได้รับการพิจารณาและวินจิ ฉัยมิให้เป็นยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ด้วยเหตุผลที่ส�ำคัญคือ “ไม่มีหลักฐานประสิทธิผลทางการรักษา”)
ประเด็นที่หก ประสบการณ์ทางสากล พบว่า ในการพิจารณาหลักฐาน
ทางวิชาการ แม้จากข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการชุดเดียวกันผู้เชี่ยวชาญหลาย
คนอาจให้ความเห็นแตกต่างกันได้หลากหลาย จึงมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ
โดยที่ศาลมีข้อจ�ำกัดในเรื่องเช่นนี้ จึงไม่ควรพิจารณาตัดสินในเรื่องตัวสิทธิ
ประโยชน์ แต่ควรให้เป็นหน้าที่ขององค์กรที่เชื่อถือได้ ศาลควรพิจารณาตรวจ
ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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ที่ได้มีการพิสูจน์แล้วว่า ไม่มีประสิทธิผลและไม่มีความคุ้มค่า งบประมาณที่
ประหยัดได้ สามารถน�ำไปลงทุนส�ำหรับบริการที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผลและ
คุ้มค่ากว่า
ประเด็นที่สอง แม้แนวทางเวชปฏิบัติจะท�ำขึ้นโดยองค์กรวิชาชีพ แต่      
น่าพิจารณาว่าศาลควรน�ำไปใช้พจิ ารณาตัดสินเรือ่ งการครอบคลุมสิทธิประโยชน์
ของการรักษาที่ยังมีประเด็นย้อนแย้ง ในเรื่องประโยชน์และความคุ้มค่าหรือไม่
เพราะแนวทางเวชปฏิบัติมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อให้แพทย์ใช้พิจารณาในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นรายๆ ไป การพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ในภาพรวมจะ
ต้องพิจารณาทั้งประเด็นทางสังคม จริยธรรม ความเป็นธรรมในสังคมระหว่าง
กลุ่มผู้ป่วย และเศรษฐศาสตร์ในระดับ “ประชากร” มิใช่กับผู้ป่วยเฉพาะราย
นอกจากนี้ การจัดท�ำแนวทางเวชปฏิบัติโดยองค์กรวิชาชีพไม่ได้มี
กระบวนการทบทวนภายนอก (external peer review) รวมทั้งไม่มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใสในกระบวนการการจัดท�ำ ไม่มีมาตรการอย่างเข้ม
งวดในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (conffllict of interest) ในกลุ่มผู้จัดท�ำ
การที่ศาลใช้แนวทางเวชปฏิบัติของกลุ่มวิชาชีพดังกล่าวมาเป็นบรรทัดฐานใน
การวินจิ ฉัยชีข้ าด จึงย่อมท�ำให้ขาดน�ำ้ หนักของความน่าเชือ่ ถือ (integrity) และ
ความชอบธรรม
ประเด็นที่สาม จากการศึกษา ทั้งในประเทศก�ำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว
พบว่าแนวทางเวชปฏิบัติมีคุณภาพหลากหลายมาก มีแนวทางเวชปฏิบัติจ�ำนวน
มากคุณภาพต�ำ 
่ ไม่ได้มาตรฐาน มีปญ
ั หามากมายในการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบตั ิ
เช่น ขาดข้อมูลที่จ�ำเป็นในการจัดท�ำ ท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ขาดความเชีย่ วชาญในการประเมินผลหลักฐานทางวิชาการ ไม่มรี ะบบการทบทวน
ให้ทันสมัยอย่างสม�่ำเสมอ และไม่มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก่อนน�ำ
แนวทางเวชปฏิบัติไปใช้ จึงควรมีการประเมินผลโดยองค์กรที่เชื่อถือได้เสียก่อน
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ประเด็นที่สี่ กรณีของกลูโคซามีนมีการพิจารณารัฐธรรมนูญเฉพาะเรื่อง
สิทธิของข้าราชการตามมาตรา 78 (8) แต่มิได้มีการพิจารณาเรื่องความเท่าเทียม
ตามมาตรา 51 (สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ใช้เงินแพงกว่าประกันสังคม
และบัตรทองถึง 4-5 เท่า ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวางใน
สังคมไทยในเรื่องความเป็นธรรม และความเหมาะสมมานานกว่าทศวรรษแล้ว
ศาลควรรับรู้ รับทราบข้อปัญหาเหล่านี้)
ประเด็นที่ห้า ในการพิจารณาตัดสินใจทางนโยบายเรื่องสิทธิประโยชน์
ทางสุขภาพ คณะอนุกรรมการจัดท�ำบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นองค์กรทีค่ วรได้รบั
ความเชื่อถือสูงสุดที่ควรจะขอรับค�ำแนะน�ำในเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านยา คณะ
อนุกรรมการดังกล่าวแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติดา้ นยา ทีม่ นี ายก
รัฐมนตรีเป็นประธาน มีเกียรติประวัติมายาวนานหลายทศวรรษ ในการก�ำหนด
นโยบายและแนวทางให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการวิจัยและพัฒนายา ผู้ผลิตยา
ผู้จ�ำหน่ายยา การเข้าถึงและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในทางปฏิบัติบัญชียา
หลักแห่งชาติ เป็นเอกสารหลักในการอ้างอิง ทัง้ เรือ่ งการครอบคลุมสิทธิประโยชน์
เรื่องยา การจัดซื้อยา ราคาอ้างอิงยา และการประเมินผลการใช้ยา คณะ
อนุกรรมการมีทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ กระบวนการท�ำงาน การ
จัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการอย่างเหมาะสมกับภาคีเครือข่ายที่
เกีย่ วข้อง คณะอนุกรรมการชุดนีจ้ งึ ควรเป็นผูท้ คี่ วรให้ความเชือ่ ถือในการพิจารณา
เรื่องยา (กลูโคซามีนได้รับการพิจารณาและวินจิ ฉัยมิให้เป็นยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ด้วยเหตุผลที่ส�ำคัญคือ “ไม่มีหลักฐานประสิทธิผลทางการรักษา”)
ประเด็นที่หก ประสบการณ์ทางสากล พบว่า ในการพิจารณาหลักฐาน
ทางวิชาการ แม้จากข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการชุดเดียวกันผู้เชี่ยวชาญหลาย
คนอาจให้ความเห็นแตกต่างกันได้หลากหลาย จึงมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ
โดยที่ศาลมีข้อจ�ำกัดในเรื่องเช่นนี้ จึงไม่ควรพิจารณาตัดสินในเรื่องตัวสิทธิ
ประโยชน์ แต่ควรให้เป็นหน้าที่ขององค์กรที่เชื่อถือได้ ศาลควรพิจารณาตรวจ
ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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สอบว่าการตัดสินใจเรื่องสิทธิประโยชน์ และกระบวนการในการจัดทำาหลักฐาน
เพื่อการพิจารณานัน้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่
ผู้สนใจบทความในวารสารนี้ สืบค้นได้ที่
http://dx.doi.org/10.1080/23288604.2016.1128514

6

ความคิดเห็น
ตอคําพิพากษา
ของศาล
คำาพิพากษาศาลปกครองกลางคดีแดงที่ อ. ๕๐๒/๒๕๕๘
กรณียากลูโคซามีนนัน้ นับว่าศาลได้พยายามใช้ดุลพินจิ พิจารณา
อย่าง รอบด้าน หลายแง่หลายมุม อย่างไรก็ดี ด้วยความเคารพต่อ
ดุลพินิจของศาล ผู้เขียนเห็นพ้องและไม่เห็นพ้องด้วยในหลาย
ประเด็น
ประเด็นแรก ผู้เขียนเห็นพ้องด้วย ที่ศาลชี้ว่ามาตรการ
ควบคุมค่าใช้จา่ ยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนัน้ คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ “โดยให้คาำ นึงถึงองค์ประกอบสองประการ ประการ
แรกคือบัญชียาหลักแห่งชาติ และประการที่สองคือเงื่อนไขและข้อ
บ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพกำาหนด”
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ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำาพิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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สอบว่าการตัดสินใจเรื่องสิทธิประโยชน์ และกระบวนการในการจัดทำาหลักฐาน
เพื่อการพิจารณานัน้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่
ผู้สนใจบทความในวารสารนี้ สืบค้นได้ที่
http://dx.doi.org/10.1080/23288604.2016.1128514

6

ความคิดเห็น
ตอคําพิพากษา
ของศาล
คำาพิพากษาศาลปกครองกลางคดีแดงที่ อ. ๕๐๒/๒๕๕๘
กรณียากลูโคซามีนนัน้ นับว่าศาลได้พยายามใช้ดุลพินจิ พิจารณา
อย่าง รอบด้าน หลายแง่หลายมุม อย่างไรก็ดี ด้วยความเคารพต่อ
ดุลพินิจของศาล ผู้เขียนเห็นพ้องและไม่เห็นพ้องด้วยในหลาย
ประเด็น
ประเด็นแรก ผู้เขียนเห็นพ้องด้วย ที่ศาลชี้ว่ามาตรการ
ควบคุมค่าใช้จา่ ยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนัน้ คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ “โดยให้คาำ นึงถึงองค์ประกอบสองประการ ประการ
แรกคือบัญชียาหลักแห่งชาติ และประการที่สองคือเงื่อนไขและข้อ
บ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพกำาหนด”
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อย่างไรก็ดี ผู้เขียนไม่เห็นพ้องด้วย ที่ศาลวางหลักวินจิ ฉัยไว้ว่า เพราะยา
กลูโคซามีนเป็นยาที่อยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ “เช่นนี้แล้วกรณีการด�ำเนิน   
การตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายยาในรายการเหล่านีต้ ้องให้ความส�ำคัญ
อย่างมากกับองค์ประกอบที่สอง คือเงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด”
ผู ้ เขีย นเห็น ว่ า เพราะกลู โคซามีนขึ้นทะเบีย นเป็ น ยาและอยู ่ ในสิท ธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ฉะนัน้ จึงต้องให้น้�ำหนักในการพิจารณา
ตามหลักการของบัญชียาหลักแห่งชาติไม่น้อยกว่าเงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่องค์กร
วิชาชีพก�ำหนด ทั้งนี้เพราะเป็นหลักการส�ำคัญพื้นฐานในการพิจารณาการใช้ยา
ของประเทศ ขณะที่เงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด หรือ “แนวทาง
เวชปฏิบัติทางคลินกิ ” (Clinical Practice Guideline : CPG) เป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใช้พิจารณาในการดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะราย
ดังความเห็นของนักวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “ระบบสุขภาพ
และการปฏิรูป” ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ชี้ไว้แล้วว่า บัญชียาหลักแห่งชาติ
เป็นเอกสารอ้างอิงส�ำคัญของประเทศในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางให้แก่     
ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการวิจัยและพัฒนายา ผู้ผลิตยา ผู้จ�ำหน่ายยา การเข้าถึงยา
อย่างสมเหตุสมผล และ “ในทางปฏิบัติบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นเอกสารอ้างอิง
ทั้งเรื่องการครอบคลุมสิทธิประโยชน์เรื่องยา การจัดซื้อยา ราคาอ้างอิงยา และ
การประเมินผลการใช้ยา” ข้อส�ำคัญคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ มี
เกียรติประวัติมายาวนานหลายทศวรรษ “มีทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญในทาง
วิชาการ กระบวนการท�ำงาน การจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการ
อย่างเหมาะสมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง” ขณะที่ผลการศึกษาทั้งในประเทศ
ก�ำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว “พบว่าแนวทางเวชปฏิบตั มิ คี ณ
ุ ภาพหลากหลายมาก
มีแนวทางเวชปฏิบัติจ�ำนวนมากคุณภาพต�่ำ ไม่ได้มาตรฐาน มีปัญหามากมายใน
การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ เช่น ขาดข้อมูลที่จ�ำเป็นในการจัดท�ำ  ท�ำโดยผู้
เชี่ยวชาญที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ขาดความเชี่ยวชาญในการประเมินผลหลัก
ฐานทางวิชาการ ไม่มีระบบการทบทวนให้ทันสมัยอย่างสม�่ำเสมอ และไม่มีส่วน
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ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก่อนน�ำแนวทางเวชปฏิบัติไปใช้จึงควรมีการประเมิน
ผลโดยองค์กรที่เชื่อถือได้เสียก่อน”
น่าสังเกตว่า ศาลได้วางหลักในเรื่องนี้ว่า “ต้องให้ความส�ำคัญอย่างมาก”
กับ “เงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด” แต่ศาลไม่พิจารณาให้ความ
ส�ำคัญกับหลักการตามบัญชียาหลักแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีข้อแรกเลย
ประเด็นที่สอง ศาลให้น�้ำหนักอย่างมากกับเงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์ฯ ก�ำหนด โดยอาจมีการตีความคลาดเคลือ่ น เพราะ
ราชวิทยาลัยฯ มีข้อสรุปส�ำหรับยานี้เท่ากับ +/- “วิเคราะห์แล้วไม่แสดงถึงความ
คุ้มค่า หรือยังไม่ผ่านการวิเคราะห์” แต่ศาลมีความเห็นโดยตีความว่า “การใช้ยา
ดังกล่าวยังไม่ถงึ ขนาดทีจ่ ะระบุได้แน่ชดั ว่าเป็นมาตรการทีไ่ ม่เหมาะสม…หรือไม่มี
คุณค่าในบริบทสังคมไทย” โดยศาลได้น�ำผลการศึกษา 2 ชิ้น คือ ของ Pavelka
และคณะ (2002) และของ Reginster และคณะ (2001) ที่สนับสนุนว่ายานี้มี
ประสิทธิผลมาให้น�้ำหนักซ�้ำอีกครั้ง ทั้งๆ ที่ผลการศึกษาทั้ง 2 ชิ้นดังกล่าว มีการ
ทบทวนโดยคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติและคณะท�ำงานวิชาการของ
กระทรวงการคลั ง แล้ ว มี ข ้ อ สรุ ป คื อ เป็ น หลั ก ฐานที่ ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะพิ สู จ น์
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า พอที่จะจัดยานี้เข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ        
และสมควรตัดออกจากรายการสิทธิประโยชน์ของสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ การพิจารณาตัดสินของศาลในประเด็นนีจ้ ึงน่าจะไม่เป็นที่ยอมรับได้
ในทางวิชาการ
ประเด็นที่สาม เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองทางด้านความ
ปลอดภัยและไม่ถูกหลอกลวง ประเทศต่างๆ จะมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
การขึ้นทะเบียนยาก่อนจะจ�ำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป คือ ส�ำนักงานอาหารและ    
ยา ตามหลักสากลยาจะได้รับการขึ้นทะเบียนได้จะต้องมีการพิสูจน์ด้านความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลเสียก่อน โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นผู้รับภาระ
การพิสูจน์ หลักการดังกล่าวนี้พัฒนามาจากที่แต่เดิมในสหรัฐอเมริกาซึ่งยึดถือ
ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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อย่างไรก็ดี ผู้เขียนไม่เห็นพ้องด้วย ที่ศาลวางหลักวินจิ ฉัยไว้ว่า เพราะยา
กลูโคซามีนเป็นยาที่อยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ “เช่นนี้แล้วกรณีการด�ำเนิน   
การตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายยาในรายการเหล่านีต้ ้องให้ความส�ำคัญ
อย่างมากกับองค์ประกอบที่สอง คือเงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด”
ผู ้ เขีย นเห็น ว่ า เพราะกลู โคซามีนขึ้นทะเบีย นเป็ น ยาและอยู ่ ในสิท ธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ฉะนัน้ จึงต้องให้น้�ำหนักในการพิจารณา
ตามหลักการของบัญชียาหลักแห่งชาติไม่น้อยกว่าเงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่องค์กร
วิชาชีพก�ำหนด ทั้งนี้เพราะเป็นหลักการส�ำคัญพื้นฐานในการพิจารณาการใช้ยา
ของประเทศ ขณะที่เงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด หรือ “แนวทาง
เวชปฏิบัติทางคลินกิ ” (Clinical Practice Guideline : CPG) เป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใช้พิจารณาในการดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะราย
ดังความเห็นของนักวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “ระบบสุขภาพ
และการปฏิรูป” ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ชี้ไว้แล้วว่า บัญชียาหลักแห่งชาติ
เป็นเอกสารอ้างอิงส�ำคัญของประเทศในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางให้แก่     
ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการวิจัยและพัฒนายา ผู้ผลิตยา ผู้จ�ำหน่ายยา การเข้าถึงยา
อย่างสมเหตุสมผล และ “ในทางปฏิบัติบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นเอกสารอ้างอิง
ทั้งเรื่องการครอบคลุมสิทธิประโยชน์เรื่องยา การจัดซื้อยา ราคาอ้างอิงยา และ
การประเมินผลการใช้ยา” ข้อส�ำคัญคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ มี
เกียรติประวัติมายาวนานหลายทศวรรษ “มีทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญในทาง
วิชาการ กระบวนการท�ำงาน การจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการ
อย่างเหมาะสมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง” ขณะที่ผลการศึกษาทั้งในประเทศ
ก�ำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว “พบว่าแนวทางเวชปฏิบตั มิ คี ณ
ุ ภาพหลากหลายมาก
มีแนวทางเวชปฏิบัติจ�ำนวนมากคุณภาพต�่ำ ไม่ได้มาตรฐาน มีปัญหามากมายใน
การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ เช่น ขาดข้อมูลที่จ�ำเป็นในการจัดท�ำ  ท�ำโดยผู้
เชี่ยวชาญที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ขาดความเชี่ยวชาญในการประเมินผลหลัก
ฐานทางวิชาการ ไม่มีระบบการทบทวนให้ทันสมัยอย่างสม�่ำเสมอ และไม่มีส่วน
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ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก่อนน�ำแนวทางเวชปฏิบัติไปใช้จึงควรมีการประเมิน
ผลโดยองค์กรที่เชื่อถือได้เสียก่อน”
น่าสังเกตว่า ศาลได้วางหลักในเรื่องนี้ว่า “ต้องให้ความส�ำคัญอย่างมาก”
กับ “เงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด” แต่ศาลไม่พิจารณาให้ความ
ส�ำคัญกับหลักการตามบัญชียาหลักแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีข้อแรกเลย
ประเด็นที่สอง ศาลให้น�้ำหนักอย่างมากกับเงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์ฯ ก�ำหนด โดยอาจมีการตีความคลาดเคลือ่ น เพราะ
ราชวิทยาลัยฯ มีข้อสรุปส�ำหรับยานี้เท่ากับ +/- “วิเคราะห์แล้วไม่แสดงถึงความ
คุ้มค่า หรือยังไม่ผ่านการวิเคราะห์” แต่ศาลมีความเห็นโดยตีความว่า “การใช้ยา
ดังกล่าวยังไม่ถงึ ขนาดทีจ่ ะระบุได้แน่ชดั ว่าเป็นมาตรการทีไ่ ม่เหมาะสม…หรือไม่มี
คุณค่าในบริบทสังคมไทย” โดยศาลได้น�ำผลการศึกษา 2 ชิ้น คือ ของ Pavelka
และคณะ (2002) และของ Reginster และคณะ (2001) ที่สนับสนุนว่ายานี้มี
ประสิทธิผลมาให้น�้ำหนักซ�้ำอีกครั้ง ทั้งๆ ที่ผลการศึกษาทั้ง 2 ชิ้นดังกล่าว มีการ
ทบทวนโดยคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติและคณะท�ำงานวิชาการของ
กระทรวงการคลั ง แล้ ว มี ข ้ อ สรุ ป คื อ เป็ น หลั ก ฐานที่ ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะพิ สู จ น์
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า พอที่จะจัดยานี้เข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ        
และสมควรตัดออกจากรายการสิทธิประโยชน์ของสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ การพิจารณาตัดสินของศาลในประเด็นนีจ้ ึงน่าจะไม่เป็นที่ยอมรับได้
ในทางวิชาการ
ประเด็นที่สาม เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองทางด้านความ
ปลอดภัยและไม่ถูกหลอกลวง ประเทศต่างๆ จะมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
การขึ้นทะเบียนยาก่อนจะจ�ำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป คือ ส�ำนักงานอาหารและ    
ยา ตามหลักสากลยาจะได้รับการขึ้นทะเบียนได้จะต้องมีการพิสูจน์ด้านความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลเสียก่อน โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นผู้รับภาระ
การพิสูจน์ หลักการดังกล่าวนี้พัฒนามาจากที่แต่เดิมในสหรัฐอเมริกาซึ่งยึดถือ
ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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หลักสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการส�ำคัญ ยอมให้ผผู้ ลิตยาสามารถจ�ำหน่ายยาได้โดย
ไม่ต้องมีการตรวจสอบและขึ้นทะเบียน เพราะถือว่าบริษัทยาย่อมมีเสรีภาพใน
การผลิตและจ�ำหน่ายรวมทัง้ การโฆษณา ส่วนประชาชนก็มสี ทิ ธิเสรีภาพในการซือ้
หรือไม่ซื้อ จนกระทั่งพบปัญหายาซัลฟาน�้ำท�ำให้เด็กเสียชีวิตไปนับร้อยคน   
รัฐสภาจึงยอมออกกฎหมายก�ำหนดให้มหี น่วยงานขึน้ มาดูแลเรือ่ งนีแ้ ทนประชาชน
เพราะเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนทาง
วิชาการและเทคโนโลยีมาก ประชาชนย่อมไม่สามารถดูแลตนเองได้ จ�ำเป็นต้อง
มี ห น่ ว ยงานของรั ฐ มาควบคุ ม ประเทศไทยก็ รั บ ในหลั ก การนี้ ม าตั้ ง แต่ ต ้ น          
ต่อมาในสมัยรัฐบาลท่านนายกฯ อานันท์ ปันยารชุน พยายามด�ำเนินการตาม
“ฉันทมติวอชิงตัน” โดยลดมาตรการในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
คือ อาหารและยา จากการควบคุมเป็นการก�ำกับดูแล ก็ท�ำได้ในเรือ่ ง พ.ร.บ.อาหาร
แต่ พ.ร.บ.เรื่องยายังต้องใช้หลักการควบคุม
ต่อมาเมื่อมีการจัดท�ำบัญชียาหลักแห่งชาติ และก�ำหนดให้บัญชีดังกล่าว
ผูกพันกับสิทธิประโยชน์ทรี่ ฐั จัดให้แก่ประชาชนด้วย จึงนอกจากจะพิจารณายาที่
ขึ้นทะเบียนโดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เท่านัน้ แล้ว ยังจะ
ต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าด้วย เพราะมีผลผูกพันการใช้งบประมาณจ�ำนวน
มากของประเทศ
ดังนัน้ การที่คณะท�ำงานวิชาการได้ทบทวนเอกสารหลักฐานต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง และรับฟังข้อโต้แย้งต่างๆ น�ำมาพิจารณาพบว่า ยากลูโคซามีนไม่มี
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า จึงน่าจะมีนำ�้ หนักเพียงพอทีจ่ ะตัดสิทธิประโยชน์ใน
เรือ่ งนี้ การทีอ่ งค์กรวิชาชีพเสนอให้มกี ารศึกษาเพิม่ เติมในเรือ่ งประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่าเพิ่มเติมจน “มีข้อยุติสมบูรณ์” เสียก่อนจึงน่าจะไม่ถูกต้อง เพราะ
ควรเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตและจ�ำหน่ายยาที่จะเป็นผู้รับภาระการพิสูจน์นั้น
มากกว่า
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ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และ คณะ

ประเด็นทีส่ ี่ มาตรา 78(8) ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ทีศ่ าลน�ำมาอ้างอิง
ในการตัดสินคดีนบี้ ญ
ั ญัตวิ า่ “รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้… (8) ด�ำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม” การพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรานี้จึงน่าจะต้องพิจารณาเรื่อง “ความเหมาะสม” ของสิทธิ
ประโยชน์ที่ข้าราชการพึงได้รับเป็นหลัก
โดยที่รัฐธรรมนูญมาตรา 51 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม” และข้าราชการก็เป็นประชาชนจึงย่อม
มีสิทธิเสมอกันกับประชาชนทั่วไปในสิทธิประกันสังคมและบัตรทอง การที่
ข้าราชการจะได้รับสิทธิในยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงควรพิจารณาอย่าง
เคร่งครัดว่า ยานัน้ จ�ำเป็นและมีประโยชน์รวมทัง้ มีความคุ้มค่าอย่างชัดเจน จึงจะ
เป็นการเหมาะสมตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 78 (8) กรณีที่ศาลให้ความ
ส�ำคัญกับสิทธิประโยชน์ที่เคยมีในยา ที่ต่อมาพบว่า ไม่มีหลักฐานชัดเจนเรื่อง
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยไม่พิจารณาเรื่องหลักความเสมอภาคเลย จึง  
น่าจะไม่ถูกต้อง
หลักการเรื่องความเสมอภาค (Equality) เป็นหลักการส�ำคัญหนึง่ ใน
สามของหลักการประชาธิปไตย คือ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ จึง
เป็นหลักการส�ำคัญที่ควรจะต้องน�ำมาพิจารณาอย่างยิ่ง
น่าสังเกตว่าเนื้อหาสาระตามมาตรา 78(8) ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
นี้ ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แล้ว ขณะที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
บัญญัติไว้ในมาตรา 4 วรรค 2 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีผลครอบคลุมมาตราอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องทุกมาตรา นัน่ คือ “ประชาชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญเสมอกัน” เป็นการตอกย�ำ้ ความส�ำคัญของหลักการเรื่องความเสมอ
ภาคในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน.

ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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หลักสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการส�ำคัญ ยอมให้ผผู้ ลิตยาสามารถจ�ำหน่ายยาได้โดย
ไม่ต้องมีการตรวจสอบและขึ้นทะเบียน เพราะถือว่าบริษัทยาย่อมมีเสรีภาพใน
การผลิตและจ�ำหน่ายรวมทัง้ การโฆษณา ส่วนประชาชนก็มสี ทิ ธิเสรีภาพในการซือ้
หรือไม่ซื้อ จนกระทั่งพบปัญหายาซัลฟาน�้ำท�ำให้เด็กเสียชีวิตไปนับร้อยคน   
รัฐสภาจึงยอมออกกฎหมายก�ำหนดให้มหี น่วยงานขึน้ มาดูแลเรือ่ งนีแ้ ทนประชาชน
เพราะเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนทาง
วิชาการและเทคโนโลยีมาก ประชาชนย่อมไม่สามารถดูแลตนเองได้ จ�ำเป็นต้อง
มี ห น่ ว ยงานของรั ฐ มาควบคุ ม ประเทศไทยก็ รั บ ในหลั ก การนี้ ม าตั้ ง แต่ ต ้ น          
ต่อมาในสมัยรัฐบาลท่านนายกฯ อานันท์ ปันยารชุน พยายามด�ำเนินการตาม
“ฉันทมติวอชิงตัน” โดยลดมาตรการในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
คือ อาหารและยา จากการควบคุมเป็นการก�ำกับดูแล ก็ท�ำได้ในเรือ่ ง พ.ร.บ.อาหาร
แต่ พ.ร.บ.เรื่องยายังต้องใช้หลักการควบคุม
ต่อมาเมื่อมีการจัดท�ำบัญชียาหลักแห่งชาติ และก�ำหนดให้บัญชีดังกล่าว
ผูกพันกับสิทธิประโยชน์ทรี่ ฐั จัดให้แก่ประชาชนด้วย จึงนอกจากจะพิจารณายาที่
ขึ้นทะเบียนโดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เท่านัน้ แล้ว ยังจะ
ต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าด้วย เพราะมีผลผูกพันการใช้งบประมาณจ�ำนวน
มากของประเทศ
ดังนัน้ การที่คณะท�ำงานวิชาการได้ทบทวนเอกสารหลักฐานต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง และรับฟังข้อโต้แย้งต่างๆ น�ำมาพิจารณาพบว่า ยากลูโคซามีนไม่มี
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า จึงน่าจะมีนำ�้ หนักเพียงพอทีจ่ ะตัดสิทธิประโยชน์ใน
เรือ่ งนี้ การทีอ่ งค์กรวิชาชีพเสนอให้มกี ารศึกษาเพิม่ เติมในเรือ่ งประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่าเพิ่มเติมจน “มีข้อยุติสมบูรณ์” เสียก่อนจึงน่าจะไม่ถูกต้อง เพราะ
ควรเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตและจ�ำหน่ายยาที่จะเป็นผู้รับภาระการพิสูจน์นั้น
มากกว่า
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ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และ คณะ

ประเด็นทีส่ ี่ มาตรา 78(8) ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ทีศ่ าลน�ำมาอ้างอิง
ในการตัดสินคดีนบี้ ญ
ั ญัตวิ า่ “รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้… (8) ด�ำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม” การพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรานี้จึงน่าจะต้องพิจารณาเรื่อง “ความเหมาะสม” ของสิทธิ
ประโยชน์ที่ข้าราชการพึงได้รับเป็นหลัก
โดยที่รัฐธรรมนูญมาตรา 51 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม” และข้าราชการก็เป็นประชาชนจึงย่อม
มีสิทธิเสมอกันกับประชาชนทั่วไปในสิทธิประกันสังคมและบัตรทอง การที่
ข้าราชการจะได้รับสิทธิในยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงควรพิจารณาอย่าง
เคร่งครัดว่า ยานัน้ จ�ำเป็นและมีประโยชน์รวมทัง้ มีความคุ้มค่าอย่างชัดเจน จึงจะ
เป็นการเหมาะสมตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 78 (8) กรณีที่ศาลให้ความ
ส�ำคัญกับสิทธิประโยชน์ที่เคยมีในยา ที่ต่อมาพบว่า ไม่มีหลักฐานชัดเจนเรื่อง
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยไม่พิจารณาเรื่องหลักความเสมอภาคเลย จึง  
น่าจะไม่ถูกต้อง
หลักการเรื่องความเสมอภาค (Equality) เป็นหลักการส�ำคัญหนึง่ ใน
สามของหลักการประชาธิปไตย คือ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ จึง
เป็นหลักการส�ำคัญที่ควรจะต้องน�ำมาพิจารณาอย่างยิ่ง
น่าสังเกตว่าเนื้อหาสาระตามมาตรา 78(8) ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
นี้ ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แล้ว ขณะที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
บัญญัติไว้ในมาตรา 4 วรรค 2 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีผลครอบคลุมมาตราอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องทุกมาตรา นัน่ คือ “ประชาชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญเสมอกัน” เป็นการตอกย�ำ้ ความส�ำคัญของหลักการเรื่องความเสมอ
ภาคในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน.
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สรุป

คำาพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๐๒/๒๕๕๘
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกกฎ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คดีหมายเลขดำาที่ อ. ๒๓๑/๒๕๕๔
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๐๒/๒๕๕๘

ระหว่าง

นางสาวปิติ กาญจนโหติ ผู้ฟ้องคดี
กระทรวงการคลัง

ผู้ถูกฟ้องคดี

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการ
บำานาญ โดยก่อนเกษียณอายุราชการ ผู้ฟ้องคดีดำารงตำาแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ
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๗ สำานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ผู้ฟ้องคดีต้องพบแพทย์โรงพยาบาลศิริราช
เป็นประจำา เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกและไขข้อ ซึ่งแพทย์ให้ยา
ในกลุ่ม SYSADOA และผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมาโดยตลอด ต่อมาผูถ้ กู ฟ้องคดีโดยรองปลัด
กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว. ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งว่าได้กำาหนดให้กลุ่มยา SYSADOA (กลูโคซามีน
คอนดรอยตินซัลเฟต และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบและกลุม่ ยาฉีดเข้าข้อบรรเทา
อาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) เป็นรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจาก
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และไม่ให้คณะกรรมการแพทย์ของ
สถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติกลุ่ม
ดังกล่าว เพือ่ ให้ผมู้ สี ทิ ธินาำ ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกเงินจากส่วนราชการ
ต้นสังกัด ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้สำาหรับการเบิกจ่ายค่ายากลุ่ม SYSADOA ทุก
รูปแบบ และกลุม่ ยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสือ่ ม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพนั ธ์)
ที่มีการสั่งใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยให้เหตุผลว่า คณะ
ทำางานวิชาการทางการแพทย์ได้พิจารณาทบทวนเอกสารทางวิชาการจากองค์กร
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับอย่างรอบคอบแล้ว พบว่ากลุ่มยา SYSADOA ทุกรูป
แบบและกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์)
ไม่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิผลไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า กลูโคซามีน
ซัลเฟตมีประสิทธิผลในการรักษาข้อเข่าเสือ่ มและบรรเทาอาการปวดข้อเข่าและ
ชะลอการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าได้ รวมทั้งมีผลเสียน้อยกว่าการใช้ยาต้านการ
อักเสบในระยะยาว และได้รับการยอมรับทางการแพทย์ว่าเป็นทางเลือกหนึง่ ที่
เหมาะสมในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม การออกหลักเกณฑ์ห้ามเบิกจ่ายกลุ่มยา
ดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินจิ โดยไม่ชอบ ด้วยไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ากลุ่มยา
ดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิผลไม่ชัดเจนอย่างไร ทั้งมีเจตนา
แอบแฝงเพื่อรอนสิทธิด้านการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดจนผู้ถูก
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สรุป

คำาพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๐๒/๒๕๕๘
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกกฎ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คดีหมายเลขดำาที่ อ. ๒๓๑/๒๕๕๔
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๐๒/๒๕๕๘

ระหว่าง

นางสาวปิติ กาญจนโหติ ผู้ฟ้องคดี
กระทรวงการคลัง

ผู้ถูกฟ้องคดี

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการ
บำานาญ โดยก่อนเกษียณอายุราชการ ผู้ฟ้องคดีดำารงตำาแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ
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๗ สำานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ผู้ฟ้องคดีต้องพบแพทย์โรงพยาบาลศิริราช
เป็นประจำา เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกและไขข้อ ซึ่งแพทย์ให้ยา
ในกลุ่ม SYSADOA และผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมาโดยตลอด ต่อมาผูถ้ กู ฟ้องคดีโดยรองปลัด
กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว. ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งว่าได้กำาหนดให้กลุ่มยา SYSADOA (กลูโคซามีน
คอนดรอยตินซัลเฟต และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบและกลุม่ ยาฉีดเข้าข้อบรรเทา
อาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) เป็นรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจาก
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และไม่ให้คณะกรรมการแพทย์ของ
สถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติกลุ่ม
ดังกล่าว เพือ่ ให้ผมู้ สี ทิ ธินาำ ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกเงินจากส่วนราชการ
ต้นสังกัด ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้สำาหรับการเบิกจ่ายค่ายากลุ่ม SYSADOA ทุก
รูปแบบ และกลุม่ ยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสือ่ ม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพนั ธ์)
ที่มีการสั่งใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยให้เหตุผลว่า คณะ
ทำางานวิชาการทางการแพทย์ได้พิจารณาทบทวนเอกสารทางวิชาการจากองค์กร
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับอย่างรอบคอบแล้ว พบว่ากลุ่มยา SYSADOA ทุกรูป
แบบและกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์)
ไม่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิผลไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า กลูโคซามีน
ซัลเฟตมีประสิทธิผลในการรักษาข้อเข่าเสือ่ มและบรรเทาอาการปวดข้อเข่าและ
ชะลอการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าได้ รวมทั้งมีผลเสียน้อยกว่าการใช้ยาต้านการ
อักเสบในระยะยาว และได้รับการยอมรับทางการแพทย์ว่าเป็นทางเลือกหนึง่ ที่
เหมาะสมในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม การออกหลักเกณฑ์ห้ามเบิกจ่ายกลุ่มยา
ดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินจิ โดยไม่ชอบ ด้วยไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ากลุ่มยา
ดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิผลไม่ชัดเจนอย่างไร ทั้งมีเจตนา
แอบแฝงเพื่อรอนสิทธิด้านการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดจนผู้ถูก
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ฟ้องคดีไม่มอี �ำนาจตามกฎหมายในการออกค�ำสัง่ ห้ามคณะกรรมการแพทย์ของ
สถานพยาบาลออกหนังสือรับรองที่เป็นการก้าวล่วงการใช้วิจารณญาณในการ
ประกอบโรคศิลปะของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ การออกหลักเกณฑ์
ของผู้ถกู ฟ้องคดีดงั กล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท�ำให้ผ้ฟ
ู ้องคดีได้รบั ความเดือด
ร้อนหรือเสียหายจากการที่ไม่สามารถเบิกค่ายาในกลุ่มดังกล่าวได้ จึงน�ำคดีมา
ฟ้องต่อศาล

๒. ประเด็นพิจารณาวินจิ ฉัย
กรณีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินจิ ฉัยว่า หลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดี
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว. ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ห้ามเบิกจ่ายค่ายากลุ่มยา SYSADOA (กลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทา
อาการข้อเสือ่ ม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพนั ธ์) จากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการและไม่ให้คณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลออกหนังสือรับรอง
การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีสิทธิน�ำไปใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกเงินจากส่วนราชการต้นสังกัด เป็นกฎที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้มีปัญหาต้องพิจารณาวินจิ ฉัย ดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีมอี �ำนาจตามกฎหมายในการออกหลักเกณฑ์
ดังกล่าวหรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอ�ำนาจก�ำหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
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ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีแจ้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว. ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ห้าม
เบิกจ่ายค่ายากลุ่ม SYSADOA ทุกรูปแบบและกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการ
ข้อเสื่อมจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และไม่ให้คณะกรรมการ
แพทย์ของสถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
กลุม่ ดังกล่าว อันมีผลท�ำให้ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการดังกล่าวส�ำหรับตนเองและ
บุคคลในครอบครัวไม่สามารถน�ำค่าใช้จา่ ยอันเกิดขึน้ จากการรักษาพยาบาลทีเ่ ป็น
ค่ายาในกลุม่ ยาดังกล่าวไปยืน่ ขอเบิกจ่ายได้ จึงเป็นการด�ำเนินการออกหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากทางราชการตามที่มา
ตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบาง
ประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคสอง
แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓
บัญญัติให้อ�ำนาจไว้
ส่วนข้ออ้างของผูฟ้ อ้ งคดีทวี่ า่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีไม่มอี �ำนาจออกค�ำสัง่ ห้ามคณะ
กรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลัก
แห่ ง ชาติ ทั้ ง ค�ำสั่ ง ห้ า มของผู ้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ดั ง กล่ า วเป็ นการก้ า วล่ ว งการใช้
วิจารณญาณในการประกอบโรคศิลปะของผูไ้ ด้รบั อนุญาตประกอบโรคศิลปะ ซึง่
ถือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน นัน้
พิเคราะห์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๒๕ บัญญัตวิ า่ ในพระราชบัญญัตนิ ี้ “วิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า วิชาชีพ
ที่กระท�ำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินจิ ฉัยโรค การบ�ำบัดโรค การ
ป้องกันโรค การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส การแทงเข็มหรือ
การฝังเข็มเพื่อบ�ำบัดโรค หรือเพื่อระงับความรู้สึก และหมายความรวมถึงการ
กระท�ำทางศัลยกรรม การใช้รงั สี การฉีดยาหรือสสาร การสอดใส่วตั ถุใดๆ เข้าไป
ในร่างกาย ทัง้ นีเ้ พือ่ การคุมก�ำเนิด การเสริมสวย หรือการบ�ำรุงร่างกายด้วย เห็น
ได้วา่ การออกหรือไม่ออกหนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของ
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ฟ้องคดีไม่มอี �ำนาจตามกฎหมายในการออกค�ำสัง่ ห้ามคณะกรรมการแพทย์ของ
สถานพยาบาลออกหนังสือรับรองที่เป็นการก้าวล่วงการใช้วิจารณญาณในการ
ประกอบโรคศิลปะของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ การออกหลักเกณฑ์
ของผู้ถกู ฟ้องคดีดงั กล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท�ำให้ผ้ฟ
ู ้องคดีได้รบั ความเดือด
ร้อนหรือเสียหายจากการที่ไม่สามารถเบิกค่ายาในกลุ่มดังกล่าวได้ จึงน�ำคดีมา
ฟ้องต่อศาล

๒. ประเด็นพิจารณาวินจิ ฉัย
กรณีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินจิ ฉัยว่า หลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดี
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว. ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ห้ามเบิกจ่ายค่ายากลุ่มยา SYSADOA (กลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทา
อาการข้อเสือ่ ม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพนั ธ์) จากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการและไม่ให้คณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลออกหนังสือรับรอง
การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีสิทธิน�ำไปใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกเงินจากส่วนราชการต้นสังกัด เป็นกฎที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้มีปัญหาต้องพิจารณาวินจิ ฉัย ดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีมอี �ำนาจตามกฎหมายในการออกหลักเกณฑ์
ดังกล่าวหรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอ�ำนาจก�ำหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
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ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีแจ้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว. ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ห้าม
เบิกจ่ายค่ายากลุ่ม SYSADOA ทุกรูปแบบและกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการ
ข้อเสื่อมจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และไม่ให้คณะกรรมการ
แพทย์ของสถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
กลุม่ ดังกล่าว อันมีผลท�ำให้ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการดังกล่าวส�ำหรับตนเองและ
บุคคลในครอบครัวไม่สามารถน�ำค่าใช้จา่ ยอันเกิดขึน้ จากการรักษาพยาบาลทีเ่ ป็น
ค่ายาในกลุม่ ยาดังกล่าวไปยืน่ ขอเบิกจ่ายได้ จึงเป็นการด�ำเนินการออกหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากทางราชการตามที่มา
ตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบาง
ประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคสอง
แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓
บัญญัติให้อ�ำนาจไว้
ส่วนข้ออ้างของผูฟ้ อ้ งคดีทวี่ า่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีไม่มอี �ำนาจออกค�ำสัง่ ห้ามคณะ
กรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลัก
แห่ ง ชาติ ทั้ ง ค�ำสั่ ง ห้ า มของผู ้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ดั ง กล่ า วเป็ นการก้ า วล่ ว งการใช้
วิจารณญาณในการประกอบโรคศิลปะของผูไ้ ด้รบั อนุญาตประกอบโรคศิลปะ ซึง่
ถือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน นัน้
พิเคราะห์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๒๕ บัญญัตวิ า่ ในพระราชบัญญัตนิ ี้ “วิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า วิชาชีพ
ที่กระท�ำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินจิ ฉัยโรค การบ�ำบัดโรค การ
ป้องกันโรค การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส การแทงเข็มหรือ
การฝังเข็มเพื่อบ�ำบัดโรค หรือเพื่อระงับความรู้สึก และหมายความรวมถึงการ
กระท�ำทางศัลยกรรม การใช้รงั สี การฉีดยาหรือสสาร การสอดใส่วตั ถุใดๆ เข้าไป
ในร่างกาย ทัง้ นีเ้ พือ่ การคุมก�ำเนิด การเสริมสวย หรือการบ�ำรุงร่างกายด้วย เห็น
ได้วา่ การออกหรือไม่ออกหนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของ
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คณะกรรมการแพทย์ตามหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ใช่การกระท�ำ
ในขอบเขตความหมายของ “การประกอบวิชาชีพเวชกรรม” ตามบทบัญญัติ
นิยามความหมายในพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับที่มาของการมีอ�ำนาจ
ในการออกหนังสือรับรองการใช้ยาของคณะกรรมการแพทย์ดงั กล่าว สืบเนือ่ งจาก
ผู้ถกู ฟ้องคดีได้มปี ระกาศ เรือ่ ง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพือ่ ใช้ส�ำหรับการเบิก
จ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ แจ้งเวียนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗/ว. ๑๗๗
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ก�ำหนดให้คณะกรรมการที่ผู้อ�ำนวยการสถาน
พยาบาลของทางราชการแต่งตั้งเป็นผู้วินจิ ฉัยและออกหนังสือรับรองการใช้ยา  
นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว. ๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ ส�ำหรับสถาน
พยาบาลให้ถือตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว. ๖๕ ลงวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๒
กรณีการออกหนังสือรับรองทีแ่ สดงถึงสิทธิในการเบิกจ่ายค่ายานอกบัญชี
ยาหลักแห่งชาติจากระบบสวัสดิการของทางราชการของคณะกรรมการแพทย์
ดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการแพทย์ได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ทาง
ปกครองจากผู้ถูกฟ้องคดีอีกทอดหนึง่
ดังนัน้ หลักเกณฑ์ที่พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่ห้ามคณะกรรมการ
แพทย์ออกหนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติกรณีกลุม่ ยา SYSADOA และกลุม่ ยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสือ่ ม เพือ่ ไม่ให้ผมู้ สี ทิ ธิน�ำไปใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกเงินจากส่วนราชการต้นสังกัดดังกล่าว จึงหาใช่เป็นการ
ก้าวล่วงไปในวิจารณญาณการประกอบโรคศิลปะของผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
โรคศิลปะ หรือเป็นการด�ำเนินการทีข่ ดั ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตาม
ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ข้ออ้างนี้ไม่อาจรับฟังได้
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ประเด็นทีส่ อง การกระท�ำของผูถ้ กู ฟ้องคดีในการก�ำหนดหลักเกณฑ์หา้ ม
เบิกจ่ายค่ายากลุ่มยา SYSADOA (กลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต และได
อะเซอเรน) ทุกรูปแบบและกลุม่ ยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสือ่ ม (ไฮยาลูโรแนน
และอนุพันธ์) จากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเป็นการใช้ดุลพินจิ ที่
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ในประเด็นนี้มีปัญหาที่ต้องพิจารณาก่อนว่า หลักเกณฑ์ที่พิพาทของผู้
ถูกฟ้องคดีดงั กล่าวสอดคล้องกับมาตรการควบคุมค่าใช้จา่ ยด้านยาของสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการทีค่ ณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมตั ใิ นหลักการ
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ หรือไม่
ข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๒๒.๒/ว. ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ห้ามเบิกจ่ายค่ายากลุ่มยา
SYSADOA (กลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ
และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) จาก
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการว่า การออกหลักเกณฑ์นี้เป็นเรื่องที่สืบ
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อจัดท�ำมาตรการ
ก�ำกับดูแลการใช้ยาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยที่ความเป็นมา
ของมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว ปรากฏเนือ้ หาตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ว่า ผู้ถูกฟ้อง
คดีได้เสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อมูลกลุ่มรายการยาที่มีมูลค่าการสั่งใช้ยา
ค่อนข้างสูง และเป็นรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมทั้งเป็นรายการ
ยาทีม่ รี าคาแพงและมีหลักฐานเชิงประจักษ์วา่ มีการสัง่ ยาไม่เหมาะสม ไม่เป็นไป
ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ แบ่งออกเป็น ๙ กลุ่ม ซึ่งในจ�ำนวนนี้มียาลดอาการ
ข้อเข่าเสื่อม (Glucosamine) รวมอยู่ด้วย และผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอมาตรการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาโดยให้มรี ะบบตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายค่ายา
บางกลุ่มหรือบางรายการให้เป็นไปตามบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือตามเงื่อนไข
ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน

49

คณะกรรมการแพทย์ตามหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ใช่การกระท�ำ
ในขอบเขตความหมายของ “การประกอบวิชาชีพเวชกรรม” ตามบทบัญญัติ
นิยามความหมายในพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับที่มาของการมีอ�ำนาจ
ในการออกหนังสือรับรองการใช้ยาของคณะกรรมการแพทย์ดงั กล่าว สืบเนือ่ งจาก
ผู้ถกู ฟ้องคดีได้มปี ระกาศ เรือ่ ง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพือ่ ใช้ส�ำหรับการเบิก
จ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ แจ้งเวียนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗/ว. ๑๗๗
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ก�ำหนดให้คณะกรรมการที่ผู้อ�ำนวยการสถาน
พยาบาลของทางราชการแต่งตั้งเป็นผู้วินจิ ฉัยและออกหนังสือรับรองการใช้ยา  
นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว. ๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ ส�ำหรับสถาน
พยาบาลให้ถือตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว. ๖๕ ลงวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๒
กรณีการออกหนังสือรับรองทีแ่ สดงถึงสิทธิในการเบิกจ่ายค่ายานอกบัญชี
ยาหลักแห่งชาติจากระบบสวัสดิการของทางราชการของคณะกรรมการแพทย์
ดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการแพทย์ได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ทาง
ปกครองจากผู้ถูกฟ้องคดีอีกทอดหนึง่
ดังนัน้ หลักเกณฑ์ที่พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่ห้ามคณะกรรมการ
แพทย์ออกหนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติกรณีกลุม่ ยา SYSADOA และกลุม่ ยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสือ่ ม เพือ่ ไม่ให้ผมู้ สี ทิ ธิน�ำไปใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกเงินจากส่วนราชการต้นสังกัดดังกล่าว จึงหาใช่เป็นการ
ก้าวล่วงไปในวิจารณญาณการประกอบโรคศิลปะของผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
โรคศิลปะ หรือเป็นการด�ำเนินการทีข่ ดั ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตาม
ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ข้ออ้างนี้ไม่อาจรับฟังได้
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ประเด็นทีส่ อง การกระท�ำของผูถ้ กู ฟ้องคดีในการก�ำหนดหลักเกณฑ์หา้ ม
เบิกจ่ายค่ายากลุ่มยา SYSADOA (กลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต และได
อะเซอเรน) ทุกรูปแบบและกลุม่ ยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสือ่ ม (ไฮยาลูโรแนน
และอนุพันธ์) จากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเป็นการใช้ดุลพินจิ ที่
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ในประเด็นนี้มีปัญหาที่ต้องพิจารณาก่อนว่า หลักเกณฑ์ที่พิพาทของผู้
ถูกฟ้องคดีดงั กล่าวสอดคล้องกับมาตรการควบคุมค่าใช้จา่ ยด้านยาของสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการทีค่ ณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมตั ใิ นหลักการ
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ หรือไม่
ข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๒๒.๒/ว. ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ห้ามเบิกจ่ายค่ายากลุ่มยา
SYSADOA (กลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ
และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) จาก
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการว่า การออกหลักเกณฑ์นี้เป็นเรื่องที่สืบ
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อจัดท�ำมาตรการ
ก�ำกับดูแลการใช้ยาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยที่ความเป็นมา
ของมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว ปรากฏเนือ้ หาตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ว่า ผู้ถูกฟ้อง
คดีได้เสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อมูลกลุ่มรายการยาที่มีมูลค่าการสั่งใช้ยา
ค่อนข้างสูง และเป็นรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมทั้งเป็นรายการ
ยาทีม่ รี าคาแพงและมีหลักฐานเชิงประจักษ์วา่ มีการสัง่ ยาไม่เหมาะสม ไม่เป็นไป
ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ แบ่งออกเป็น ๙ กลุ่ม ซึ่งในจ�ำนวนนี้มียาลดอาการ
ข้อเข่าเสื่อม (Glucosamine) รวมอยู่ด้วย และผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอมาตรการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาโดยให้มรี ะบบตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายค่ายา
บางกลุ่มหรือบางรายการให้เป็นไปตามบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือตามเงื่อนไข
ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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และข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด และให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลและความคิดเห็น รวม
ทั้งจัดท�ำข้อเสนอแนะทางนโยบาย เพื่อให้การพิจารณาและด�ำเนินการเป็นไป
อย่างละเอียดรอบคอบและสอดคล้องกับฐานอ�ำนาจตามกฎหมาย ต่อมาเมือ่ วัน
ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณามาตรการทีผ่ ้ถู กู ฟ้องคดีเสนอ
ดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมตั ใิ นหลักการ จะเห็นได้วา่ มาตรการควบคุม
ค่าใช้จา่ ยด้านยาของผูถ้ กู ฟ้องคดีทผี่ า่ นความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว
ได้วางหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายค่ายาโดยให้ค�ำนึงถึง
องค์ประกอบส�ำคัญสองประการ ประการแรก คือ บัญชียาหลักแห่งชาติ และ
ประการที่สอง คือ เงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด
ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า กลุ่มยา SYSADOA (กลูโคซามีน    
คอนดรอยตินซัลเฟต และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ และกลุม่ ยาฉีดเข้าข้อบรรเทา
อาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) เป็นยาที่อยู่นอกบัญชียาหลักแห่ง
ชาติ เช่นนี้แล้ว กรณีการด�ำเนินการตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายค่ายาใน
รายการยาเหล่านีต้ อ้ งให้ความส�ำคัญอย่างมากกับองค์ประกอบประการทีส่ อง คือ
เงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด ดังนัน้ การจะรับฟังว่าหลักเกณฑ์
ที่พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีสอดคล้องกับมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการทีค่ ณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบซึง่ เป็นฐาน
ที่มาของการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ จึงต้องพิจารณาให้ได้ความก่อน
ว่าการห้ามเบิกจ่ายกลุ่มยา SYSADOA และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการ
ข้อเสื่อมดังกล่าวสอดรับหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกับเงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่
องค์กรวิชาชีพก�ำหนดหรือไม่
ส�ำหรับข้อสนับสนุนการห้ามเบิกจ่ายค่ายากลุม่ SYSADOA และกลุม่ ยา
ฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม นัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้อ้างเหตุผลในการออกหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวไว้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว.
๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ว่า คณะท�ำงานวิชาการทางการแพทย์ได้
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พิจารณาทบทวนเอกสารวิชาการจากองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับอย่าง
รอบคอบแล้ว พบว่ากลุ่มค่ายา SYSADOA และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทา    
อาการข้อเสื่อมไม่มีความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพไม่ชัดเจน โดยมีรายละเอียด
ข้อมูลทางวิชาการตามเอกสารสรุปประเด็นข้อเท็จจริง และข้อมูลทางวิชาการเกีย่ ว
กับกลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต ไดอะเซอเรน และไฮยาลูโรแนนชนิดฉีด
เข้าข้อ ในบทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร และปรากฏตามค�ำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีว่า
คณะท�ำงานวิชาการทางการแพทย์ด�ำเนินการสืบค้น รวบรวมเอกสารงานวิจยั เกีย่ ว
กับประสิทธิผลและความคุ้มค่าของกลุ่มยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า
(SYSADOA) ทุกรูปแบบ และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อมจาก    
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จ�ำนวน ๑๓๔ ฉบับ โดยมีการเปรียบ
เทียบผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ และข้อโต้แย้งในด้านต่างๆ รวมทั้งข้อสรุป
ทางวิชาการ ซึ่งผลการศึกษาพบว่ายาดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่า และรัฐบาลของ
หลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สกอตแลนด์ สวีเดน สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
ตลอดจนกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ก็ไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายยากลุ่มดัง
กล่าวในระบบสวัสดิการแล้ว ทั้งคณะท�ำงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ราชวิทยาลัย
มูลนิธิ สมาคม และตัวแทนบริษทั ยาทีเ่ กีย่ วข้องกับกลูโคซามีน จ�ำนวน ๙ หน่วย
งาน เสนอข้อมูลวิชาการด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่ากรณีที่มีความเห็นขัด
แย้งกับคณะท�ำงานฯ ปรากฏว่ามีหน่วยงานที่ตอบกลับมา จ�ำนวน ๕ หน่วยงาน
ได้แก่ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ฟน้ื ฟูแห่งประเทศไทย มูลนิธโิ รคข้อ สมาคมรูมาติสซัม่ แห่งประเทศไทย
และมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย (แจ้งว่ามูลนิธิไม่มีความเห็นในเรื่อง
นี้ เนือ่ งจากไม่ใช่ภารกิจหลักของมูลนิธ)ิ ส่วนหน่วยงานทีไ่ ม่ตอบกลับมา มีจ�ำนวน
๔ หน่วยงาน ได้แก่ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา สมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์ (PReMA) และสมาคม
ไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA)

ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน

51

และข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด และให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลและความคิดเห็น รวม
ทั้งจัดท�ำข้อเสนอแนะทางนโยบาย เพื่อให้การพิจารณาและด�ำเนินการเป็นไป
อย่างละเอียดรอบคอบและสอดคล้องกับฐานอ�ำนาจตามกฎหมาย ต่อมาเมือ่ วัน
ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณามาตรการทีผ่ ้ถู กู ฟ้องคดีเสนอ
ดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมตั ใิ นหลักการ จะเห็นได้วา่ มาตรการควบคุม
ค่าใช้จา่ ยด้านยาของผูถ้ กู ฟ้องคดีทผี่ า่ นความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว
ได้วางหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายค่ายาโดยให้ค�ำนึงถึง
องค์ประกอบส�ำคัญสองประการ ประการแรก คือ บัญชียาหลักแห่งชาติ และ
ประการที่สอง คือ เงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด
ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า กลุ่มยา SYSADOA (กลูโคซามีน    
คอนดรอยตินซัลเฟต และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ และกลุม่ ยาฉีดเข้าข้อบรรเทา
อาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) เป็นยาที่อยู่นอกบัญชียาหลักแห่ง
ชาติ เช่นนี้แล้ว กรณีการด�ำเนินการตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายค่ายาใน
รายการยาเหล่านีต้ อ้ งให้ความส�ำคัญอย่างมากกับองค์ประกอบประการทีส่ อง คือ
เงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด ดังนัน้ การจะรับฟังว่าหลักเกณฑ์
ที่พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีสอดคล้องกับมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการทีค่ ณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบซึง่ เป็นฐาน
ที่มาของการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ จึงต้องพิจารณาให้ได้ความก่อน
ว่าการห้ามเบิกจ่ายกลุ่มยา SYSADOA และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการ
ข้อเสื่อมดังกล่าวสอดรับหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกับเงื่อนไขและข้อบ่งชี้ที่
องค์กรวิชาชีพก�ำหนดหรือไม่
ส�ำหรับข้อสนับสนุนการห้ามเบิกจ่ายค่ายากลุม่ SYSADOA และกลุม่ ยา
ฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม นัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้อ้างเหตุผลในการออกหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวไว้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว.
๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ว่า คณะท�ำงานวิชาการทางการแพทย์ได้
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พิจารณาทบทวนเอกสารวิชาการจากองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับอย่าง
รอบคอบแล้ว พบว่ากลุ่มค่ายา SYSADOA และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทา    
อาการข้อเสื่อมไม่มีความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพไม่ชัดเจน โดยมีรายละเอียด
ข้อมูลทางวิชาการตามเอกสารสรุปประเด็นข้อเท็จจริง และข้อมูลทางวิชาการเกีย่ ว
กับกลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต ไดอะเซอเรน และไฮยาลูโรแนนชนิดฉีด
เข้าข้อ ในบทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร และปรากฏตามค�ำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีว่า
คณะท�ำงานวิชาการทางการแพทย์ด�ำเนินการสืบค้น รวบรวมเอกสารงานวิจยั เกีย่ ว
กับประสิทธิผลและความคุ้มค่าของกลุ่มยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า
(SYSADOA) ทุกรูปแบบ และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อมจาก    
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จ�ำนวน ๑๓๔ ฉบับ โดยมีการเปรียบ
เทียบผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ และข้อโต้แย้งในด้านต่างๆ รวมทั้งข้อสรุป
ทางวิชาการ ซึ่งผลการศึกษาพบว่ายาดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่า และรัฐบาลของ
หลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สกอตแลนด์ สวีเดน สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
ตลอดจนกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ก็ไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายยากลุ่มดัง
กล่าวในระบบสวัสดิการแล้ว ทั้งคณะท�ำงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ราชวิทยาลัย
มูลนิธิ สมาคม และตัวแทนบริษทั ยาทีเ่ กีย่ วข้องกับกลูโคซามีน จ�ำนวน ๙ หน่วย
งาน เสนอข้อมูลวิชาการด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่ากรณีที่มีความเห็นขัด
แย้งกับคณะท�ำงานฯ ปรากฏว่ามีหน่วยงานที่ตอบกลับมา จ�ำนวน ๕ หน่วยงาน
ได้แก่ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ฟน้ื ฟูแห่งประเทศไทย มูลนิธโิ รคข้อ สมาคมรูมาติสซัม่ แห่งประเทศไทย
และมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย (แจ้งว่ามูลนิธิไม่มีความเห็นในเรื่อง
นี้ เนือ่ งจากไม่ใช่ภารกิจหลักของมูลนิธ)ิ ส่วนหน่วยงานทีไ่ ม่ตอบกลับมา มีจ�ำนวน
๔ หน่วยงาน ได้แก่ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา สมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์ (PReMA) และสมาคม
ไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA)
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จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะออก
หลักเกณฑ์ที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะท�ำงานวิชาการทางการแพทย์และ
คณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้ด�ำเนินการ
ศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของกลุ่มยา SYSADOA และกลุม่ ยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสือ่ มโดยศึกษาข้อมูลจากงานวิจยั
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนรวบรวมข้อโต้แย้งของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
  อย่างไรก็ดี เมื่อน�ำแนวปฏิบัติบริการดูแลรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม พ.ศ.
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทยทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับแพทย์ทกุ ระดับ ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจให้การบริบาลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมได้อย่างเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ�ำกัดมาค�ำนึงประกอบ
ปรากฏว่าตามแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ให้น้�ำหนักค�ำแนะน�ำ  ทั้งกรณีการ   
ฉีดยากรดไฮยาลูโรนิกเข้าข้อ และการใช้ยากลุ่ม SYSADOA เท่ากับ +/- (ซึ่ง
หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสถานภาพของการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย และไม่แน่ใจว่ามีความคุ้มค่าในบริบท
ของสังคมไทย วิเคราะห์แล้วไม่แสดงถึงความคุ้มค่าหรือยังไม่ผ่านการวิเคราะห์)
อันแสดงให้เห็นว่า ตามเงือ่ นไขและข้อบ่งชีข้ องราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์
แห่งประเทศไทย การใช้ยาเหล่านี้ยังไม่ถึงขนาดที่จะระบุได้แน่ชัดว่าเป็น
มาตรการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานภาพของการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมในประเทศไทย หรือไม่คุ้มค่าในบริบทของสังคมไทย เพราะหากเป็น
เช่นนัน้ ตามแนวปฏิบัติของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ย่อมก�ำหนดให้การใช้ยากลุ่มดังกล่าวมีนำ�้ หนักค�ำแนะน�ำเท่ากับ “-” และมีข้อ
คัดค้านการน�ำมาตรการเหล่านี้มาใช้อย่างชัดเจน ดังเช่น กรณีคัดค้านการ         
ใช้แถบเหนี่ยวยึดดึงสะบ้า หรือการเจาะล้างข้อเข่า เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม   
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ตามแนวปฏิบัติดังกล่าวกลับมีความเห็นในเชิงสนับสนุนการใช้ยากลุ่มนี้ว่า การ
ฉีดยากรดไฮยาลูโรนิกเข้าในข้อโดยแพทย์เฉพาะทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึง่ ในผู้ป่วยที่มีความรุนแรงเคแอลขั้น ๒-๔ ซึ่งอาการไม่
ดีขึ้นหลังจากได้รับการรักษาด้วยยาบรรเทาปวดหรือยา NSAIDs หรือในผู้ป่วย
ที่มีข้อบ่งชี้ชัดเจน และการใช้ยากลุ่มกลูโคซามีนซัลเฟต คอนดรอยตินซัลเฟต
หรือไดอะเซอเรน เป็นการบ�ำบัดทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยข้อเสื่อมที่มีความ  
รุนแรงเคแอลขั้น ๒-๔ โดยให้เลือกใช้ยาในกลุ่มนีต้ ัวใดตัวหนึง่ ทั้งมีความเห็น
คัดค้านแต่เฉพาะกรณีการฉีดยากรดไฮยาลูโรนิกเข้าข้อโดยแพทย์ทั่วไป การใช้
ยากลุ่ม SYSADOA เพื่อป้องกันข้อเสื่อม และการใช้ยาในกลุ่มนี้ร่วมกันเท่านัน้
ซึ่งในการก�ำหนดเกณฑ์การให้น้�ำหนักค�ำแนะน�ำดังกล่าว ราชวิทยาลัยแพทย์
ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาโดยค�ำนึงถึงหลักการ “๕ ป” ได้แก่     
๑. ปลอดภัย (safety) ๒. ประสิทธิศักย์ (effiffiicacy) หมายถึง ผลการรักษาใน
งานวิจัย ๓. ประสิทธิผล (effiffiectiveness) หมายถึง ผลการรักษาในเวชปฏิบัติ        
๔. ประสิทธิภาพ (effiffiiciency) หมายถึง ผลการรักษาในเวชปฏิบัติเมื่อน�ำความ
สิ้นเปลืองทรัพยากรมาพิจารณาประกอบด้วย และ ๕. ประโยชน์ (benefififfiit)    
หมายถึงประโยชน์ต่อประชากรและสังคมโดยรวม อันเป็นการพิจารณาก�ำหนด
เกณฑ์ค�ำแนะน�ำโดยน�ำหลักความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมาค�ำนึงประกอบด้วย
แล้ว ข้อคิดเห็นและน�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์แห่ง
ประเทศไทยที่มีที่มาจากการวิเคราะห์ผลงานวิจัยทางวิชาการในต่างประเทศ
ประกอบกับการศึกษาข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นสถานการณ์ของโรค ระบบสวัสดิการและ
ฐานะทางเศรษฐกิจในบริบทของสังคมไทยย่อมมีน�้ำหนักแก่การรับฟังไม่น้อย
ไปกว่าข้อมูลจากงานวิจัยทางวิชาการที่คณะท�ำงานวิชาการทางการแพทย์ของ
ผู้ถูกฟ้องคดีรวบรวมและวิเคราะห์ไว้
ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามเอกสารสรุปประเด็นข้อเท็จจริง
และข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับกลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต ไดอะเซอเรน
และไฮยาลูโรแนนชนิดฉีดเข้าข้อของคณะท�ำงานวิชาการทางการแพทย์ ปรากฏ
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จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะออก
หลักเกณฑ์ที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะท�ำงานวิชาการทางการแพทย์และ
คณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้ด�ำเนินการ
ศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของกลุ่มยา SYSADOA และกลุม่ ยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสือ่ มโดยศึกษาข้อมูลจากงานวิจยั
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนรวบรวมข้อโต้แย้งของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
  อย่างไรก็ดี เมื่อน�ำแนวปฏิบัติบริการดูแลรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม พ.ศ.
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทยทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับแพทย์ทกุ ระดับ ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจให้การบริบาลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมได้อย่างเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ�ำกัดมาค�ำนึงประกอบ
ปรากฏว่าตามแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ให้น้�ำหนักค�ำแนะน�ำ  ทั้งกรณีการ   
ฉีดยากรดไฮยาลูโรนิกเข้าข้อ และการใช้ยากลุ่ม SYSADOA เท่ากับ +/- (ซึ่ง
หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสถานภาพของการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย และไม่แน่ใจว่ามีความคุ้มค่าในบริบท
ของสังคมไทย วิเคราะห์แล้วไม่แสดงถึงความคุ้มค่าหรือยังไม่ผ่านการวิเคราะห์)
อันแสดงให้เห็นว่า ตามเงือ่ นไขและข้อบ่งชีข้ องราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์
แห่งประเทศไทย การใช้ยาเหล่านี้ยังไม่ถึงขนาดที่จะระบุได้แน่ชัดว่าเป็น
มาตรการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานภาพของการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมในประเทศไทย หรือไม่คุ้มค่าในบริบทของสังคมไทย เพราะหากเป็น
เช่นนัน้ ตามแนวปฏิบัติของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ย่อมก�ำหนดให้การใช้ยากลุ่มดังกล่าวมีนำ�้ หนักค�ำแนะน�ำเท่ากับ “-” และมีข้อ
คัดค้านการน�ำมาตรการเหล่านี้มาใช้อย่างชัดเจน ดังเช่น กรณีคัดค้านการ         
ใช้แถบเหนี่ยวยึดดึงสะบ้า หรือการเจาะล้างข้อเข่า เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม   
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ตามแนวปฏิบัติดังกล่าวกลับมีความเห็นในเชิงสนับสนุนการใช้ยากลุ่มนี้ว่า การ
ฉีดยากรดไฮยาลูโรนิกเข้าในข้อโดยแพทย์เฉพาะทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึง่ ในผู้ป่วยที่มีความรุนแรงเคแอลขั้น ๒-๔ ซึ่งอาการไม่
ดีขึ้นหลังจากได้รับการรักษาด้วยยาบรรเทาปวดหรือยา NSAIDs หรือในผู้ป่วย
ที่มีข้อบ่งชี้ชัดเจน และการใช้ยากลุ่มกลูโคซามีนซัลเฟต คอนดรอยตินซัลเฟต
หรือไดอะเซอเรน เป็นการบ�ำบัดทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยข้อเสื่อมที่มีความ  
รุนแรงเคแอลขั้น ๒-๔ โดยให้เลือกใช้ยาในกลุ่มนีต้ ัวใดตัวหนึง่ ทั้งมีความเห็น
คัดค้านแต่เฉพาะกรณีการฉีดยากรดไฮยาลูโรนิกเข้าข้อโดยแพทย์ทั่วไป การใช้
ยากลุ่ม SYSADOA เพื่อป้องกันข้อเสื่อม และการใช้ยาในกลุ่มนี้ร่วมกันเท่านัน้
ซึ่งในการก�ำหนดเกณฑ์การให้น้�ำหนักค�ำแนะน�ำดังกล่าว ราชวิทยาลัยแพทย์
ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาโดยค�ำนึงถึงหลักการ “๕ ป” ได้แก่     
๑. ปลอดภัย (safety) ๒. ประสิทธิศักย์ (effiffiicacy) หมายถึง ผลการรักษาใน
งานวิจัย ๓. ประสิทธิผล (effiffiectiveness) หมายถึง ผลการรักษาในเวชปฏิบัติ        
๔. ประสิทธิภาพ (effiffiiciency) หมายถึง ผลการรักษาในเวชปฏิบัติเมื่อน�ำความ
สิ้นเปลืองทรัพยากรมาพิจารณาประกอบด้วย และ ๕. ประโยชน์ (benefififfiit)    
หมายถึงประโยชน์ต่อประชากรและสังคมโดยรวม อันเป็นการพิจารณาก�ำหนด
เกณฑ์ค�ำแนะน�ำโดยน�ำหลักความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมาค�ำนึงประกอบด้วย
แล้ว ข้อคิดเห็นและน�ำ้ หนักค�ำแนะน�ำของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์แห่ง
ประเทศไทยที่มีที่มาจากการวิเคราะห์ผลงานวิจัยทางวิชาการในต่างประเทศ
ประกอบกับการศึกษาข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นสถานการณ์ของโรค ระบบสวัสดิการและ
ฐานะทางเศรษฐกิจในบริบทของสังคมไทยย่อมมีน�้ำหนักแก่การรับฟังไม่น้อย
ไปกว่าข้อมูลจากงานวิจัยทางวิชาการที่คณะท�ำงานวิชาการทางการแพทย์ของ
ผู้ถูกฟ้องคดีรวบรวมและวิเคราะห์ไว้
ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามเอกสารสรุปประเด็นข้อเท็จจริง
และข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับกลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต ไดอะเซอเรน
และไฮยาลูโรแนนชนิดฉีดเข้าข้อของคณะท�ำงานวิชาการทางการแพทย์ ปรากฏ
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รายละเอียดว่า มีงานวิจัยบางส่วนเช่นกันที่สนับสนุนว่า กลูโคซามีนช่วยชะลอ
การเสื่อมของข้อเข่า เช่น งานวิจัยของ Pavelka และคณะ (๒๐๐๒) และ       
Reginster และคณะ (๒๐๐๑) ที่พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ GS อย่างต่อเนื่อง      
เป็นเวลาอย่างน้อย ๓ ปี มีการเปลี่ยนแปลงของช่องว่างของข้อเข่าน้อยกว่า      
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ อีกทั้งกรณีผลการศึกษาที่ระบุว่า     
กลูโคซามีนไม่มีผลในการชะลอการเสื่อมของข้อและไม่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต     
ของผู้ป่วย เช่น งานวิจัยโดย NIH แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ก็เป็นการวิจัยโดย
ใช้กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ (GH) ซึ่งไม่สอดคล้องกับการใช้ยาในประเทศไทย
ที่ใช้กลูโคซามีนซัลเฟต (GS) เป็นหลัก
นอกจากนี้ ยังมีความเห็นของราชวิทยาลัยและสมาคมที่โต้แย้งหลัก
เกณฑ์การห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนและเสนอให้มกี ารศึกษาวิจยั ถึงประสิทธิผล
ทางการแพทย์และความคุ้มค่าของยากลูโคซามีนในประเทศไทยเพื่อประกอบ
การพิจารณาอย่างสมบูรณ์กอ่ นมีการออกหลักเกณฑ์หา้ มการเบิกจ่ายค่ายากลุม่
ดั ง กล่ า ว อั น เป็ นข้ อ มู ล ที่ บ ่ ง ชี้ ว ่ า ความคิ ด เห็ น ในทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของยากลูโคซามีนในประเทศไทยยังไม่ตกผลึก
โดยทัง้ ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านต่างมีผลงานวิจยั ทางวิชาการกล่าวอ้างเป็น
พยานหลักฐานเสริมน�้ำหนักความคิดเห็นของฝ่ายตน และมีความเห็นจาก
องค์กรวิชาชีพในประเทศไทยทีค่ ดั ค้านหลักเกณฑ์ของผูถ้ กู ฟ้องคดีดงั กล่าว โดย
เฉพาะอย่างยิ่งองค์กรวิชาชีพในที่นี้ คือ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัย
แพทย์ออร์โธปิดกิ ส์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ (ต่อมา ยกเลิกโดยข้อบังคับ
แพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๗) ให้ด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาในการจัดการฝึก
อบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ก�ำหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ในประเทศไทย ตลอด
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จนเผยแพร่ความรู้สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาแพทย์เฉพาะ
ทางที่เกี่ยวกับกระดูก ข้อ เอ็นยึดกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นประสาท อันเป็น
ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับศาสตร์ในการบริบาลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
ข้อเท็จจริงจึงเป็นอันรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีออกหลักเกณฑ์ห้ามเบิก
จ่ายกลุ่มยา SYSADOA ทุกรูปแบบ และห้ามเบิกจ่ายกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทา
อาการข้อเสือ่ มจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยไม่ได้ตรวจสอบ
เงื่อนไขและข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการใช้ยาที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนดอย่างรอบด้าน
ท�ำให้เนือ้ หาตามหลักเกณฑ์ทพ
ี่ พ
ิ าทของผู้ถกู ฟ้องคดีไม่สอดรับกับเงือ่ นไขและ
ข้อบ่งชีท้ อี่ งค์กรวิชาชีพก�ำหนด อันเป็นองค์ประกอบส�ำคัญตามมาตรการควบคุม
ค่าใช้จา่ ยด้านยาของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการทีค่ ณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓
ส่วนข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า การก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่พิพาทมี
เจตนารมณ์เพื่อให้การใช้เงินงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายสวัสดิการรักษา
พยาบาลเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมนัน้
พิเคราะห์ตามมาตรา ๗๘ (๘) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุพิพาท) บัญญัติ
ว่า “รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยด�ำเนิน
การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม” โดยที่
สวัสดิการด้านรักษาพยาบาลเป็นประโยชน์ตอบแทนที่รัฐให้การช่วยเหลือใน
ลักษณะเป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึง่ นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด
บ�ำนาญ ฯลฯ สิทธิประโยชน์ที่เป็นค่ารักษาพยาบาลเหล่านี้ย่อมเป็นปัจจัยหนึง่ ที่
จูงใจให้บุคคลตกลงเข้าท�ำงานเป็นข้าราชการด้วยคาดหวังในพันธะที่รัฐจะดูแล
และรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลแก่บคุ ลากรของรัฐรวมถึงบุคคลใน
ครอบครัว ซึง่ เดิมในเรือ่ งการเบิกจ่ายค่ายาทีเ่ ป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ นัน้
ผูถ้ กู ฟ้องคดีได้มปี ระกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพือ่
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รายละเอียดว่า มีงานวิจัยบางส่วนเช่นกันที่สนับสนุนว่า กลูโคซามีนช่วยชะลอ
การเสื่อมของข้อเข่า เช่น งานวิจัยของ Pavelka และคณะ (๒๐๐๒) และ       
Reginster และคณะ (๒๐๐๑) ที่พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ GS อย่างต่อเนื่อง      
เป็นเวลาอย่างน้อย ๓ ปี มีการเปลี่ยนแปลงของช่องว่างของข้อเข่าน้อยกว่า      
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ อีกทั้งกรณีผลการศึกษาที่ระบุว่า     
กลูโคซามีนไม่มีผลในการชะลอการเสื่อมของข้อและไม่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต     
ของผู้ป่วย เช่น งานวิจัยโดย NIH แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ก็เป็นการวิจัยโดย
ใช้กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ (GH) ซึ่งไม่สอดคล้องกับการใช้ยาในประเทศไทย
ที่ใช้กลูโคซามีนซัลเฟต (GS) เป็นหลัก
นอกจากนี้ ยังมีความเห็นของราชวิทยาลัยและสมาคมที่โต้แย้งหลัก
เกณฑ์การห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนและเสนอให้มกี ารศึกษาวิจยั ถึงประสิทธิผล
ทางการแพทย์และความคุ้มค่าของยากลูโคซามีนในประเทศไทยเพื่อประกอบ
การพิจารณาอย่างสมบูรณ์กอ่ นมีการออกหลักเกณฑ์หา้ มการเบิกจ่ายค่ายากลุม่
ดั ง กล่ า ว อั น เป็ นข้ อ มู ล ที่ บ ่ ง ชี้ ว ่ า ความคิ ด เห็ น ในทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของยากลูโคซามีนในประเทศไทยยังไม่ตกผลึก
โดยทัง้ ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านต่างมีผลงานวิจยั ทางวิชาการกล่าวอ้างเป็น
พยานหลักฐานเสริมน�้ำหนักความคิดเห็นของฝ่ายตน และมีความเห็นจาก
องค์กรวิชาชีพในประเทศไทยทีค่ ดั ค้านหลักเกณฑ์ของผูถ้ กู ฟ้องคดีดงั กล่าว โดย
เฉพาะอย่างยิ่งองค์กรวิชาชีพในที่นี้ คือ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัย
แพทย์ออร์โธปิดกิ ส์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ (ต่อมา ยกเลิกโดยข้อบังคับ
แพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๗) ให้ด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาในการจัดการฝึก
อบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ก�ำหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ในประเทศไทย ตลอด
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จนเผยแพร่ความรู้สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาแพทย์เฉพาะ
ทางที่เกี่ยวกับกระดูก ข้อ เอ็นยึดกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นประสาท อันเป็น
ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับศาสตร์ในการบริบาลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
ข้อเท็จจริงจึงเป็นอันรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีออกหลักเกณฑ์ห้ามเบิก
จ่ายกลุ่มยา SYSADOA ทุกรูปแบบ และห้ามเบิกจ่ายกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทา
อาการข้อเสือ่ มจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยไม่ได้ตรวจสอบ
เงื่อนไขและข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการใช้ยาที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนดอย่างรอบด้าน
ท�ำให้เนือ้ หาตามหลักเกณฑ์ทพ
ี่ พ
ิ าทของผู้ถกู ฟ้องคดีไม่สอดรับกับเงือ่ นไขและ
ข้อบ่งชีท้ อี่ งค์กรวิชาชีพก�ำหนด อันเป็นองค์ประกอบส�ำคัญตามมาตรการควบคุม
ค่าใช้จา่ ยด้านยาของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการทีค่ ณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓
ส่วนข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า การก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่พิพาทมี
เจตนารมณ์เพื่อให้การใช้เงินงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายสวัสดิการรักษา
พยาบาลเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมนัน้
พิเคราะห์ตามมาตรา ๗๘ (๘) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุพิพาท) บัญญัติ
ว่า “รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยด�ำเนิน
การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม” โดยที่
สวัสดิการด้านรักษาพยาบาลเป็นประโยชน์ตอบแทนที่รัฐให้การช่วยเหลือใน
ลักษณะเป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึง่ นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด
บ�ำนาญ ฯลฯ สิทธิประโยชน์ที่เป็นค่ารักษาพยาบาลเหล่านี้ย่อมเป็นปัจจัยหนึง่ ที่
จูงใจให้บุคคลตกลงเข้าท�ำงานเป็นข้าราชการด้วยคาดหวังในพันธะที่รัฐจะดูแล
และรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลแก่บคุ ลากรของรัฐรวมถึงบุคคลใน
ครอบครัว ซึง่ เดิมในเรือ่ งการเบิกจ่ายค่ายาทีเ่ ป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ นัน้
ผูถ้ กู ฟ้องคดีได้มปี ระกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพือ่
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ใช้ส�ำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แจ้งเวียนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๑๗/ว. ๑๗๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ก�ำหนดว่า “ค่ายาที่เบิกได้”
หมายถึง
๑. ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
๒. ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการที่ผู้อ�ำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ
แต่งตั้งเป็นผู้วินิจฉัยและออกหนังสือรับรองให้ โดยให้ถือ
ปฏิ บั ติ ต ามหนัง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค
๐๕๒๖.๕/ว. ๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ ส�ำหรับสถาน
พยาบาลให้ถอื ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๕/
ว. ๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลที่
ไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้
๒.๒ เป็นยาทีม่ กี ารขึน้ ทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (อย.) เพือ่
จ�ำหน่ายในประเทศ
๒.๓ การใช้ยาต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ อย. ก�ำหนด
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าตามหลักเกณฑ์เดิมข้าราชการมีสทิ ธิเบิกค่ายากลุ่มยา
SYSADOA และกลุม่ ยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสือ่ ม ทีเ่ ป็นยานอกบัญชียา
หลักแห่งชาติจากระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของรัฐได้ตามความจ�ำเป็น
โดยคณะกรรมการแพทย์จะเป็นผู้วินจิ ฉัยและออกใบรับรองให้เป็นแต่ละราย
ไป
กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกหลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่พิพาทใน      
คดีนี้ ห้ามเบิกจ่ายกลุ่มยา SYSADOA (กลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต และ
ไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไฮยาลู-
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โรแนนและอนุพันธ์) และไม่ให้คณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลออก
หนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติกลุ่มดังกล่าว อันมีผลกระทบ
รุนแรงต่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล ด้วยเป็นการตัด
สิทธิประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่ายาในกลุ่มนี้ไปเสียทั้งหมด เช่นนี้แล้ว การที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีอ้างเหตุผลของการตัดสิทธิว่า กลุ่มยาดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพไม่ชัดเจน ต้องเป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการ
ทางการแพทย์ที่มีน�้ำหนักให้รับฟังได้ว่าเป็นเช่นนัน้ อย่างหนักแน่น แต่เมื่อได้
วินจิ ฉัยไปในเบื้องต้นแล้วว่า หลักเกณฑ์ที่พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับเงือ่ นไขและข้อบ่งชีท้ อี่ งค์กรวิชาชีพก�ำหนดเกีย่ วกับประสิทธิภาพ
และแนวปฏิบัติในการใช้ยากลุ่มนี้ ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว. ๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๕๔ ว่า ภายหลังจากทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ทพี่ พิ าทห้ามเบิกจ่าย
ค่ายากลุ่มยา SYSADOA ทุกรูปแบบ และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อ
เสือ่ มแล้ว ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์แห่งประเทศไทยและสมาคมรูมาติสซัม่
แห่งประเทศไทยได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนข้อห้ามดังกล่าว โดยแจ้ง
ว่า มีผปู้ ว่ ยบางกลุม่ จ�ำเป็นต้องใช้ยากลุม่ ดังกล่าว ซึง่ คณะกรรมการบริหารระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
พิจารณาหาข้อสรุปเกี่ยวกับประสิทธิผลและความคุ้มค่าของกลุ่มยาบรรเทา
อาการข้อเสื่อม ต่อมาคณะอนุกรรมการฯ มีข้อสรุปว่า ยากลูโคซามีนซัลเฟต
มิใช่ยาที่ใช้ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม แต่เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด ซึ่ง
อาจมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสือ่ มบางกลุ่มโดยต้องมีการก�ำหนดเงือ่ นไข
การใช้ยาและวิธีการบริหารจัดการ รวมทั้งระบบการควบคุมก�ำกับให้การใช้ยา
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อบ่งชี้และตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าใน
การใช้ยา โดยให้กรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและวางแนวทางการบริหารจัดการ การ
ควบคุมก�ำกับการใช้ยาที่สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ทุกฝ่าย
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ใช้ส�ำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แจ้งเวียนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๑๗/ว. ๑๗๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ก�ำหนดว่า “ค่ายาที่เบิกได้”
หมายถึง
๑. ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
๒. ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการที่ผู้อ�ำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ
แต่งตั้งเป็นผู้วินิจฉัยและออกหนังสือรับรองให้ โดยให้ถือ
ปฏิ บั ติ ต ามหนัง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค
๐๕๒๖.๕/ว. ๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ ส�ำหรับสถาน
พยาบาลให้ถอื ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๕/
ว. ๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลที่
ไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้
๒.๒ เป็นยาทีม่ กี ารขึน้ ทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (อย.) เพือ่
จ�ำหน่ายในประเทศ
๒.๓ การใช้ยาต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ อย. ก�ำหนด
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าตามหลักเกณฑ์เดิมข้าราชการมีสทิ ธิเบิกค่ายากลุ่มยา
SYSADOA และกลุม่ ยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสือ่ ม ทีเ่ ป็นยานอกบัญชียา
หลักแห่งชาติจากระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของรัฐได้ตามความจ�ำเป็น
โดยคณะกรรมการแพทย์จะเป็นผู้วินจิ ฉัยและออกใบรับรองให้เป็นแต่ละราย
ไป
กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกหลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่พิพาทใน      
คดีนี้ ห้ามเบิกจ่ายกลุ่มยา SYSADOA (กลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต และ
ไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไฮยาลู-
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ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และ คณะ

โรแนนและอนุพันธ์) และไม่ให้คณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลออก
หนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติกลุ่มดังกล่าว อันมีผลกระทบ
รุนแรงต่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล ด้วยเป็นการตัด
สิทธิประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่ายาในกลุ่มนี้ไปเสียทั้งหมด เช่นนี้แล้ว การที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีอ้างเหตุผลของการตัดสิทธิว่า กลุ่มยาดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพไม่ชัดเจน ต้องเป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการ
ทางการแพทย์ที่มีน�้ำหนักให้รับฟังได้ว่าเป็นเช่นนัน้ อย่างหนักแน่น แต่เมื่อได้
วินจิ ฉัยไปในเบื้องต้นแล้วว่า หลักเกณฑ์ที่พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับเงือ่ นไขและข้อบ่งชีท้ อี่ งค์กรวิชาชีพก�ำหนดเกีย่ วกับประสิทธิภาพ
และแนวปฏิบัติในการใช้ยากลุ่มนี้ ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว. ๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๕๔ ว่า ภายหลังจากทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ทพี่ พิ าทห้ามเบิกจ่าย
ค่ายากลุ่มยา SYSADOA ทุกรูปแบบ และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อ
เสือ่ มแล้ว ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์แห่งประเทศไทยและสมาคมรูมาติสซัม่
แห่งประเทศไทยได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนข้อห้ามดังกล่าว โดยแจ้ง
ว่า มีผปู้ ว่ ยบางกลุม่ จ�ำเป็นต้องใช้ยากลุม่ ดังกล่าว ซึง่ คณะกรรมการบริหารระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
พิจารณาหาข้อสรุปเกี่ยวกับประสิทธิผลและความคุ้มค่าของกลุ่มยาบรรเทา
อาการข้อเสื่อม ต่อมาคณะอนุกรรมการฯ มีข้อสรุปว่า ยากลูโคซามีนซัลเฟต
มิใช่ยาที่ใช้ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม แต่เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด ซึ่ง
อาจมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสือ่ มบางกลุ่มโดยต้องมีการก�ำหนดเงือ่ นไข
การใช้ยาและวิธีการบริหารจัดการ รวมทั้งระบบการควบคุมก�ำกับให้การใช้ยา
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อบ่งชี้และตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าใน
การใช้ยา โดยให้กรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและวางแนวทางการบริหารจัดการ การ
ควบคุมก�ำกับการใช้ยาที่สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ทุกฝ่าย
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ยอมรับและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งบประมาณแผ่นดิน

และต้องประเมินผลการใช้ใหม่เหมือนเมื่อเริ่มต้นใช้ยากลุ่มนี้ ฯลฯ

ผู ้ ถู ก ฟ้ อ งคดีจึ ง มี ค�ำสั่ ง ผ่ อ นคลายให้ ผู ้ มี สิท ธิ ส ามารถเบิก จ่ า ยค่ า ยา          
กลูโคซามีนซัลเฟตได้ในระหว่างที่รอผลการศึกษา โดยต้องเป็นการสั่งใช้ยาตาม
แนวทางก�ำกับการใช้ยากลูโคซามีนซัลเฟตของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ยกเลิกการผ่อนคลายการเบิกจ่ายค่า
ยาดังกล่าว ซึง่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีได้แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องทราบและถือปฏิบตั ิ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว.๑๑๖ ลงวันที่ ๒
ตุลาคม ๒๕๕๕ แต่ภายหลังจากนัน้ ไม่นาน ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือกระทรวง
การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว. ๑๒๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้ง
ให้ชะลอการบังคับใช้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/
ว.๑๑๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ไปพลางก่อน และให้ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่ายา
กลูโคซามีนซัลเฟตได้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยให้เหตุผลว่า
เนื่องจากมีการร้องเรียนว่ายากลูโคซามีนซัลเฟตได้รับการจดทะเบียนเป็นยา    
และผู้ป่วยบางรายใช้ได้ผลในการบรรเทาอาการปวดเข่า ทั้งมีแพทย์และผู้ป่วย
บางกลุ่มก�ำลังด�ำเนินการร้องศาลปกครองเพือ่ ขอความคุ้มครองชัว่ คราว จากนัน้
ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว. ๑๔๙
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ขยายระยะเวลาเบิกค่ายาโดยให้เหตุผลว่า
คณะรัฐมนตรีได้แต่งต้งคณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิก
จ่ายค่าตรวจวินจิ ฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ เพือ่ ท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำแนวทางการ
บริหารยาระบบประกันสุขภาพของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติว่า การ
เบิกจ่ายค่ายาดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และได้มอบหมายให้
กรมการแพทย์พิจารณาปรับปรุงข้อบ่งชี้การใช้ยากลูโคซามีนซัลเฟตให้เหมาะสม
ต่อไป จึงให้ผู้มีสิทธิเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟตต่อไปได้จนกว่าจะได้มีการเวียน
แจ้งหลักเกณฑ์ใหม่

๑. ใช้ยากลุม่ นีเ้ ฉพาะในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคข้อเข่าเสือ่ มจากความชราเท่านัน้
โดยมีความมุ่งหมายบรรเทาอาการปวดและการลดการใช้ยาต้านการอักเสบทุก
ชนิดให้ได้ระหว่างการใช้ยากลุ่มนี้
๒. ผู้ป่วยต้องมีพยาธิสภาพข้อเข่าเสื่อมในระยะปานกลาง กระดูกอ่อน    
ของข้อถูกท�ำลายบางส่วนแต่ยังไม่หมด
๓. ผู้ป่วยต้องผ่านการรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่ตามแนว      
เวชปฏิบตั ขิ องราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์แห่งประเทศไทยแล้วเป็นเวลาอย่าง
น้อย ๓ เดือน แต่อาการปวดไม่ทุเลา หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาต้าน
การอักเสบ หรือมีข้อห้ามการใช้ยาต้านการอักเสบ โดยเฉพาะผู้ป่วยมีการท�ำงาน
ของไตหรือตับบกพร่อง...
๕. ผู้ป่วยต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๖ ปีขึ้นไป...
๘. ให้ใช้ยากลุ่มนีต้ ิดต่อกันได้โดยมีข้อจ�ำกัด คือ เมื่อผู้ป่วยได้รับยา
แล้วต้องมีการประเมินอาการภายใน ๓ เดือน หากอาการผู้ป่วยไม่ทุเลาหรือ    
กลับต้องการยาต้านการอักเสบ และ/หรือยาควบคุมอาการปวดดังเดิมโดยตลอด
ให้ถือว่ายานัน้ ไม่ได้ผลต้องระงับการใช้ยา หากผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอาจให้ยา   
ขนานนัน้ ต่อได้และหยุดการใช้ยานัน้ ในเดือนที่ ๖ และเฝ้าดูอาการของผู้ป่วย    
ต่อ เป็นการประเมินประสิทธิผลต่อเนื่องของยาเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย ๓
เดือน หากผู้ป่วยกลับมีอาการมากขึ้นเหมือนกับก่อนการใช้ยากลุ่มนี้ จึงอาจ
พิจารณากลับมาใช้ยากลุ่มนี้ได้อีกหลังระยะเวลา ๓ เดือนที่หยุดการใช้ยาไปแล้ว
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ข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การออกหลักเกณฑ์ห้ามเบิก
จ่ายค่ายากลุ่มยา SYSADOA และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสือ่ มของ
ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการพิจารณาตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการทางการ
แพทย์ทขี่ าดน�ำ้ หนักให้รบั ฟังได้อย่างหนักแน่นว่ากลุ่มยาดังกล่าวไม่มคี วามคุ้ม
ค่าและมีประสิทธิภาพไม่ชัดเจน เนื่องจากยังมีข้อโต้แย้งทั้งจากราชวิทยาลัย
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ยอมรับและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งบประมาณแผ่นดิน

และต้องประเมินผลการใช้ใหม่เหมือนเมื่อเริ่มต้นใช้ยากลุ่มนี้ ฯลฯ

ผู ้ ถู ก ฟ้ อ งคดีจึ ง มี ค�ำสั่ ง ผ่ อ นคลายให้ ผู ้ มี สิท ธิ ส ามารถเบิก จ่ า ยค่ า ยา          
กลูโคซามีนซัลเฟตได้ในระหว่างที่รอผลการศึกษา โดยต้องเป็นการสั่งใช้ยาตาม
แนวทางก�ำกับการใช้ยากลูโคซามีนซัลเฟตของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ยกเลิกการผ่อนคลายการเบิกจ่ายค่า
ยาดังกล่าว ซึง่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีได้แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องทราบและถือปฏิบตั ิ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว.๑๑๖ ลงวันที่ ๒
ตุลาคม ๒๕๕๕ แต่ภายหลังจากนัน้ ไม่นาน ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือกระทรวง
การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว. ๑๒๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้ง
ให้ชะลอการบังคับใช้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/
ว.๑๑๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ไปพลางก่อน และให้ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่ายา
กลูโคซามีนซัลเฟตได้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยให้เหตุผลว่า
เนื่องจากมีการร้องเรียนว่ายากลูโคซามีนซัลเฟตได้รับการจดทะเบียนเป็นยา    
และผู้ป่วยบางรายใช้ได้ผลในการบรรเทาอาการปวดเข่า ทั้งมีแพทย์และผู้ป่วย
บางกลุ่มก�ำลังด�ำเนินการร้องศาลปกครองเพือ่ ขอความคุ้มครองชัว่ คราว จากนัน้
ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว. ๑๔๙
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ขยายระยะเวลาเบิกค่ายาโดยให้เหตุผลว่า
คณะรัฐมนตรีได้แต่งต้งคณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิก
จ่ายค่าตรวจวินจิ ฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ เพือ่ ท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำแนวทางการ
บริหารยาระบบประกันสุขภาพของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติว่า การ
เบิกจ่ายค่ายาดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และได้มอบหมายให้
กรมการแพทย์พิจารณาปรับปรุงข้อบ่งชี้การใช้ยากลูโคซามีนซัลเฟตให้เหมาะสม
ต่อไป จึงให้ผู้มีสิทธิเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟตต่อไปได้จนกว่าจะได้มีการเวียน
แจ้งหลักเกณฑ์ใหม่

๑. ใช้ยากลุม่ นีเ้ ฉพาะในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคข้อเข่าเสือ่ มจากความชราเท่านัน้
โดยมีความมุ่งหมายบรรเทาอาการปวดและการลดการใช้ยาต้านการอักเสบทุก
ชนิดให้ได้ระหว่างการใช้ยากลุ่มนี้
๒. ผู้ป่วยต้องมีพยาธิสภาพข้อเข่าเสื่อมในระยะปานกลาง กระดูกอ่อน    
ของข้อถูกท�ำลายบางส่วนแต่ยังไม่หมด
๓. ผู้ป่วยต้องผ่านการรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่ตามแนว      
เวชปฏิบตั ขิ องราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์แห่งประเทศไทยแล้วเป็นเวลาอย่าง
น้อย ๓ เดือน แต่อาการปวดไม่ทุเลา หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาต้าน
การอักเสบ หรือมีข้อห้ามการใช้ยาต้านการอักเสบ โดยเฉพาะผู้ป่วยมีการท�ำงาน
ของไตหรือตับบกพร่อง...
๕. ผู้ป่วยต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๖ ปีขึ้นไป...
๘. ให้ใช้ยากลุ่มนีต้ ิดต่อกันได้โดยมีข้อจ�ำกัด คือ เมื่อผู้ป่วยได้รับยา
แล้วต้องมีการประเมินอาการภายใน ๓ เดือน หากอาการผู้ป่วยไม่ทุเลาหรือ    
กลับต้องการยาต้านการอักเสบ และ/หรือยาควบคุมอาการปวดดังเดิมโดยตลอด
ให้ถือว่ายานัน้ ไม่ได้ผลต้องระงับการใช้ยา หากผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอาจให้ยา   
ขนานนัน้ ต่อได้และหยุดการใช้ยานัน้ ในเดือนที่ ๖ และเฝ้าดูอาการของผู้ป่วย    
ต่อ เป็นการประเมินประสิทธิผลต่อเนื่องของยาเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย ๓
เดือน หากผู้ป่วยกลับมีอาการมากขึ้นเหมือนกับก่อนการใช้ยากลุ่มนี้ จึงอาจ
พิจารณากลับมาใช้ยากลุ่มนี้ได้อีกหลังระยะเวลา ๓ เดือนที่หยุดการใช้ยาไปแล้ว
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ข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การออกหลักเกณฑ์ห้ามเบิก
จ่ายค่ายากลุ่มยา SYSADOA และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสือ่ มของ
ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการพิจารณาตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการทางการ
แพทย์ทขี่ าดน�ำ้ หนักให้รบั ฟังได้อย่างหนักแน่นว่ากลุ่มยาดังกล่าวไม่มคี วามคุ้ม
ค่าและมีประสิทธิภาพไม่ชัดเจน เนื่องจากยังมีข้อโต้แย้งทั้งจากราชวิทยาลัย
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แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยที่
เป็นองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ยากลุ่มดังกล่าว รวมทั้งจาก
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการออกหลักเกณฑ์ของ
ผู้ถูกฟ้องคดี
ส�ำหรับกรณีที่มีการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของ
กลุ่มยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมตามรายงานโครงการวิจัยต้นทุนอรรถประโยชน์
ของการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในประเทศไทย นัน้ เป็นการศึกษาวิจัยในช่วงเดือน
มีนาคม-เดือนกันยายน ๒๕๕๕ อันเป็นระยะเวลาภายหลังจากทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีออก
หลักเกณฑ์ที่พิพาทแล้วหลายปีและผลการวิจัยดังกล่าวระบุว่า การให้ยากลุ่ม    
กลูโคซามีนซัลเฟตมีความคุ้มค่าได้หากราคายาลดลงประมาณ ๒,๘๐๐ บาทต่อ
ปี และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า “ควรลดต้นทุนยาที่มีราคาสูง โดยยากลุ่ม
กลูโคซามีนซัลเฟตอยู่ในวิสัยที่จะลดราคายาลงประมาณร้อยละ ๒๕ และศึกษา
ประสิทธิภาพของยาที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อช่วยลดต้นทุนการรักษา”
นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังรับฟังได้ว่ามีทางเลือกอื่นอีกในการควบคุมค่า
ใช้จา่ ยสวัสดิการรักษาพยาบาลของกลุม่ ยาดังกล่าวให้การใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เช่น การน�ำแนวทางก�ำกับการใช้ยากลูโคซามีน
ซัลเฟตของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยมาใช้ การก�ำหนด
ให้การเบิกจ่ายค่ายากลุ่มดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และ    
การปรับปรุงข้อบ่งชีก้ ารใช้ยากลูโคซามีนซัลเฟตให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ ตามความเห็น
ของคณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาเวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินจิ ฉัย
และค่าบริการทางการแพทย์ ฯลฯ เช่นนีแ้ ล้ว การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีเลือกน�ำมาตรการ
ห้ามเบิกจ่ายค่ายากลุ่มยาดังกล่าวมาใช้ อันมีผลรุนแรงด้วยเป็นการตัดสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากรของรัฐในส่วนนี้ไปเสียทั้งหมด และกระทบกระเทือนต่อ
สิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๗๘ (๘) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ย่อมไม่อาจรับฟังได้
ว่า เป็นการใช้ดุลพินจิ ที่เหมาะสมและมีเหตุผลที่เพียงพอ
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ดังนัน้ หลักเกณฑ์ของผู้ถกู ฟ้องคดีทหี่ ้ามเบิกจ่ายค่ายากลุ่มดังกล่าวและ
ห้ามคณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการใช้ยานอก
บัญชียาหลักแห่งชาติ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๒๒.๒/ว. ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย

๓. ผลค�ำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
โดยเหตุผลดังได้วนิ จิ ฉัยข้างต้น ศาลปกครองกลางจึงพิพากษาเพิกถอน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่
กค ๐๔๒๒.๒/ว. ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ก�ำหนดให้กลุ่มยา
SYSADOA (กลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ
และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) เป็น
รายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และไม่ให้
คณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชี
ยาหลักแห่งชาติกลุ่มดังกล่าว โดยให้การเพิกถอนมีผลตั้งแต่วันที่มีการประกาศ
ผลแห่งค�ำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา.
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แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยที่
เป็นองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ยากลุ่มดังกล่าว รวมทั้งจาก
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการออกหลักเกณฑ์ของ
ผู้ถูกฟ้องคดี
ส�ำหรับกรณีที่มีการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของ
กลุ่มยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมตามรายงานโครงการวิจัยต้นทุนอรรถประโยชน์
ของการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในประเทศไทย นัน้ เป็นการศึกษาวิจัยในช่วงเดือน
มีนาคม-เดือนกันยายน ๒๕๕๕ อันเป็นระยะเวลาภายหลังจากทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีออก
หลักเกณฑ์ที่พิพาทแล้วหลายปีและผลการวิจัยดังกล่าวระบุว่า การให้ยากลุ่ม    
กลูโคซามีนซัลเฟตมีความคุ้มค่าได้หากราคายาลดลงประมาณ ๒,๘๐๐ บาทต่อ
ปี และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า “ควรลดต้นทุนยาที่มีราคาสูง โดยยากลุ่ม
กลูโคซามีนซัลเฟตอยู่ในวิสัยที่จะลดราคายาลงประมาณร้อยละ ๒๕ และศึกษา
ประสิทธิภาพของยาที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อช่วยลดต้นทุนการรักษา”
นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังรับฟังได้ว่ามีทางเลือกอื่นอีกในการควบคุมค่า
ใช้จา่ ยสวัสดิการรักษาพยาบาลของกลุม่ ยาดังกล่าวให้การใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เช่น การน�ำแนวทางก�ำกับการใช้ยากลูโคซามีน
ซัลเฟตของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยมาใช้ การก�ำหนด
ให้การเบิกจ่ายค่ายากลุ่มดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และ    
การปรับปรุงข้อบ่งชีก้ ารใช้ยากลูโคซามีนซัลเฟตให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ ตามความเห็น
ของคณะกรรมการก�ำหนดระบบบริหารยาเวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินจิ ฉัย
และค่าบริการทางการแพทย์ ฯลฯ เช่นนีแ้ ล้ว การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีเลือกน�ำมาตรการ
ห้ามเบิกจ่ายค่ายากลุ่มยาดังกล่าวมาใช้ อันมีผลรุนแรงด้วยเป็นการตัดสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากรของรัฐในส่วนนี้ไปเสียทั้งหมด และกระทบกระเทือนต่อ
สิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๗๘ (๘) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ย่อมไม่อาจรับฟังได้
ว่า เป็นการใช้ดุลพินจิ ที่เหมาะสมและมีเหตุผลที่เพียงพอ
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ดังนัน้ หลักเกณฑ์ของผู้ถกู ฟ้องคดีทหี่ ้ามเบิกจ่ายค่ายากลุ่มดังกล่าวและ
ห้ามคณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการใช้ยานอก
บัญชียาหลักแห่งชาติ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๒๒.๒/ว. ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย

๓. ผลค�ำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
โดยเหตุผลดังได้วนิ จิ ฉัยข้างต้น ศาลปกครองกลางจึงพิพากษาเพิกถอน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่
กค ๐๔๒๒.๒/ว. ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ก�ำหนดให้กลุ่มยา
SYSADOA (กลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ
และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) เป็น
รายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และไม่ให้
คณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชี
ยาหลักแห่งชาติกลุ่มดังกล่าว โดยให้การเพิกถอนมีผลตั้งแต่วันที่มีการประกาศ
ผลแห่งค�ำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา.

ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำ�พิพากษาศาลปกครองคดีกลูโคซามีน
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ประกาศสำ�นักงานศาลปกครอง
เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ

ด้วยศาลปกครองกลางได้มีคำ�พิพากษาถึงที่สุดในคดีหมายเลขแดงที่
๕๐๒/๒๕๕๘ ระหว่าง นางสาวปิติ กาญจนโหติ ผู้ฟ้องคดี กับ กระทรวงการ
คลัง ผู้ถูกฟ้องคดี และคำ�พิพากษาถึงที่สุดในคดีหมายเลขแดงที่ ๕๐๓/๒๕๕๘
ระหว่าง นายบัญชา สหเกียรติมนตรี ผู้ฟ้องคดี กับกระทรวงการคลัง ผู้ถูก     
ฟ้องคดี โดยพิพากษาเพิกถอนหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๔๒๒.๒/ว. ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๕๓ ที่กำ�หนดให้กลุ่มยา SYSDOA (กลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต      
และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม       
(ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) เป็นรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการและไม่ให้คณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลออก
หนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติกลุ่มดังกล่าว โดยให้การเพิก
ถอนมีผลตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลแห่งคำ�พิพากษาในราชกิจจานุเบกษา
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
เลขาธิการสำ�นักงานศาลปกครอง

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
- สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2513
- สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Public Health ณ Tulane University สหรัฐอเมริกา
ในปี 2522
- ได้รบั หนังสืออนุมตั ิสาขาเวชศาสตร์ปอ้ งกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก และแขนงสาธารณสุข
ศาสตร์ จากแพทยสภา และได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทย์
แผนไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในปี 2549 และจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน เมือ่
พ.ศ. 2554
- เคยดำ�รงตำ�แหน่งราชการและในหน่วยงานต่างๆที่สำ�คัญ ได้แก่
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
• เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
• อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
• ประธานองค์การเภสัชกรรม
• รองประธานคนที่สองในคณะกรรมกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนผู้สูงอายุในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ประธานกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
• กรรมการแพทยสภาจากการเลือกตั้งติดต่อกัน 9 สมัย
• เลขาธิการแพทยสภา
• กรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ ประกันสังคม 5 วาระ
• กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูป
• กรรมการในคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป
• ผู้ก่อตั้งชมรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกตะวันตก
และเป็นประธานติดต่อกัน 10 ปี
• ประธานกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทย 2 สมัย 6 ปี
- เป็นนักอ่าน นักเขียน และนักแปล เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ระดับชาติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า
800 ชิ้น มีหนังสือตีพิมพ์เผยแพร่กว่า 10 เล่ม เป็นหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย 3 เล่ม คือ (1)     
ตุลาการภิวัฒน์ในสหรัฐอเมริกา (2) การปฏิรูปกฎหมายทำ�แท้งในอังกฤษ (3) วิพากษ์ร่าง พ.ร.บ.
การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .....
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ประกาศสำ�นักงานศาลปกครอง
เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ

ด้วยศาลปกครองกลางได้มีคำ�พิพากษาถึงที่สุดในคดีหมายเลขแดงที่
๕๐๒/๒๕๕๘ ระหว่าง นางสาวปิติ กาญจนโหติ ผู้ฟ้องคดี กับ กระทรวงการ
คลัง ผู้ถูกฟ้องคดี และคำ�พิพากษาถึงที่สุดในคดีหมายเลขแดงที่ ๕๐๓/๒๕๕๘
ระหว่าง นายบัญชา สหเกียรติมนตรี ผู้ฟ้องคดี กับกระทรวงการคลัง ผู้ถูก     
ฟ้องคดี โดยพิพากษาเพิกถอนหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๔๒๒.๒/ว. ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๕๓ ที่กำ�หนดให้กลุ่มยา SYSDOA (กลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต      
และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม       
(ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) เป็นรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการและไม่ให้คณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลออก
หนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติกลุ่มดังกล่าว โดยให้การเพิก
ถอนมีผลตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลแห่งคำ�พิพากษาในราชกิจจานุเบกษา
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
เลขาธิการสำ�นักงานศาลปกครอง

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
- สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2513
- สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Public Health ณ Tulane University สหรัฐอเมริกา
ในปี 2522
- ได้รบั หนังสืออนุมตั ิสาขาเวชศาสตร์ปอ้ งกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก และแขนงสาธารณสุข
ศาสตร์ จากแพทยสภา และได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทย์
แผนไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในปี 2549 และจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน เมือ่
พ.ศ. 2554
- เคยดำ�รงตำ�แหน่งราชการและในหน่วยงานต่างๆที่สำ�คัญ ได้แก่
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
• เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
• อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
• ประธานองค์การเภสัชกรรม
• รองประธานคนที่สองในคณะกรรมกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนผู้สูงอายุในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ประธานกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
• กรรมการแพทยสภาจากการเลือกตั้งติดต่อกัน 9 สมัย
• เลขาธิการแพทยสภา
• กรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ ประกันสังคม 5 วาระ
• กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูป
• กรรมการในคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป
• ผู้ก่อตั้งชมรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกตะวันตก
และเป็นประธานติดต่อกัน 10 ปี
• ประธานกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทย 2 สมัย 6 ปี
- เป็นนักอ่าน นักเขียน และนักแปล เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ระดับชาติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า
800 ชิ้น มีหนังสือตีพิมพ์เผยแพร่กว่า 10 เล่ม เป็นหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย 3 เล่ม คือ (1)     
ตุลาการภิวัฒน์ในสหรัฐอเมริกา (2) การปฏิรูปกฎหมายทำ�แท้งในอังกฤษ (3) วิพากษ์ร่าง พ.ร.บ.
การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .....
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เนื้อความโดยรวมของงานนิพนธ์นี้
แสดงให้เห็นถึง “หัวใจ” ที่รักความ
เป็นธรรม และเจตนาที่มุ่งจะให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดย
เฉพาะประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดแก่
ประชาชนและสั ง คมไทยโดยรวม
เป็นการน�ำเสนอข้อมูลทีต่ รงไปตรงมา
ไม่ปรุงแต่งด้วยอคติเอนเอียงไปด้าน
ใดด้านหนึ่ง บทวิพากษ์เป็นไปโดย
สุจริตตั้งอยู่บนฐานข้อมูลและหลัก
วิชาอย่างชัดเจน ข้อคิดความเห็นก็
เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีน�้ำหนักให้
มัน่ ใจได้วา่ เป็นทางออกทีด่ กี ว่าส�ำหรับ
ปัญหาเรื่องนี้
ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
22 พฤศจิกายน 2560
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