รายงาน

สถานการณ์ระบบยา
ประจ�าป 2552

ความเปนมา

ของการจัดท�ารายงาน
สถานการณ์ระบบยาประจ�าป 2552

ใน

ปั จ จุ บั น คงไม่ มี ใ ครปฏิ เ สธความส� า คั ญ ของยา
อันเนื่องมาจากความส�าคัญที่มีผลค่อสุขภาวะของ
ประชาชน ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพึ่งตนเองทาง
สุขภาพของประเทศ นอกจากนี้ยังมีผลต่อสถานะทางการเงิน
ของทั้งระดับประเทศ ระดับสถานพยาบาล หรือแม้กระทั่ง
จ� า นวนเงิ น ในกระเป า ของผู ้ บ ริ โ ภคแต่ ล ะคน ดั ง นั้ น ความ
ต้องการในการรับรู้เกี่ยวกับสถานภาพของระบบยาจึงมีอยู่ใน
ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับผู้ซื้อบริการในระบบประกัน
สุขภาพต่างๆ ผูค้ วบคุมก�ากับนโยบายยาและสุขภาพของประเทศ
ผู ้ บ ริ ห ารของสถานพยาบาล หน่ ว ยงานคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค
หรือแม้แต่บริษัทผู้ผลิตยา จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ประเทศไทย
จะต้องมีการติดตามสถานการณ์ระบบยาอย่างใกล้ชิด
แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุน
ของ สสส. ในฐานะแผนงานที่ดูแลระบบยา จึงได้จัดท�า รายงาน
สถานการณ์ระบบยาประจ�าปีขึ้นเพื่อมุ่งสะท้อนสถานการณ์ที่
เป็นปัญหาส�าคัญในระบบยาต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเฝ้าระวังปัญหาในระบบยาของแผนงานฯ โดยสะท้อนปัญหา
ในทุกด้านของระบบยาอัน ได้แก่ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การคัดเลือกยา การจัดหายา การกระจายยาและการใช้ยา โดยมี
แผนงานทีจ่ ะท�าอย่างน้อย 3 ปีตดิ ต่อกันในเบือ้ งต้นตัง้ แต่ปี 25522554
สาระในรายงานฯ จะประกอบด้วยบทน�า ซึง่ เป็นการกล่าว
ถึงสถานการณ์โดยรวมของระบบยา นโยบายแห่งชาติด้านยา
และผลกระทบของระบบการค้าเสรีที่มีต่อระบบยา ส่วนที่สอง
จะเป็นการประมวลข้อมูลสถานการณ์ระบบยาของประเทศไทย

ตามตัวชี้วัดที่ส�าคัญเพื่อสะท้อนระดับของการบรรลุเป้าหมาย
ที่ส�าคัญของระบบยา 7 ด้านได้แก่ ธรรมาภิบาลของระบบยา,
ความสามารถในการพึ่งตนเองทางด้านยาของประเทศ, ระดับ
ความปลอดภัยของยาในประเทศ, ระดับคุณภาพยาในประเทศ,
การมี ย าจ� า เป็ น ในประเทศอย่ า งเพี ย งพอ, การเข้ า ถึ ง ยาของ
ประชาชน และการใช้ยาที่เหมาะสม ส่วนที่สาม จะเป็นบทความ
น�าเสนอสัญญาณอันตรายในระบบยาที่ปรากฎขึ้นในประเทศไทย
โดยได้เชิญกลุม่ นักวิชาการและอาจารย์ทมี่ คี วามช�านาญในประเด็น
นั้นๆ หรือมีผลงานวิจัยในเรื่องนั้นๆ มาน�าเสนอบทความ มีทั้งสิ้น
7 บทความ ส่วนสุดท้าย จะสะท้อนผลงานดีๆ ที่ปรากฏขึ้น
ในแวดวงระบบยา เพื่อให้เห็นว่าในท่ามกลางปัญหา ก็มีผู้คน
หลายส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายของกพย. ได้ด�าเนินการเพื่อร่วมกัน
แก้ ไขสถานการณ์ ป ั ญ หาของระบบยาให้ ดี ขึ้ น เราจะได้ เ ห็ น
การถอดบทเรี ย นที่ ส� า คั ญ ที่ ไ ด้ จ ากการท� า งานในเครื อ ข่ า ย
แรงบันดาลใจดีๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนศักยภาพที่ค้นพบ เพื่อเป็น
บทเรียนส�าหรับการท�างานในเครือข่ายต่อไป
ในส่ ว นท้ า ยของรายงานฯ ฉบั บ นี้ จ ะน� า เสนอผลการ
ด�าเนินงานของแผนงาน กพย. ตลอดช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมาให้
ผู้สนใจได้รับทราบ เช่น กิจกรรมที่ผ่านมา เครือข่ายความร่วมมือ
ที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา และทิศทางการท�างานในปัจจุบัน
หวังว่าท่านผู้อ่าน องค์กรภาคีทั้งหลายจะได้รับประโยชน์
จากรายงานฯ ฉบับนี้ รวมทัง้ จะได้รว่ มมือ รวมแรง ร่วมใจกันพัฒนา
ระบบยาของไทยต่อไป
แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
ธันวาคม 2552

ค�านิยม
ยา

เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จ�าเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ แม้จะ
จัดเป็นปัจจัยอันดับที่สี่ และเป็นปัจจัยที่ไม่จ�าเป็น
ต้องใช้ประจ�าเป็นกิจวัตรทุกวัน แต่ยากลับเป็นปัจจัยที่มนุษย์
แต่ละคนมีโอกาสจัดการและเลือกด้วยตนเองน้อยกว่าปัจจัย
อื่นๆ ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปแล้วมนุษย์ย่อมสามารถเลือกหรือ
หาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัยได้เอง ไม่มากก็น้อย
แต่บ่อยครั้งที่มนุษย์ไม่สามารถเลือกยารักษาโรคได้โดยอิสระ
เพราะยาเป็นผลผลิตของความรู้ซึ่งปัจจุบันต้องพึ่งพาอาศัย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ นั บ วั น มี แ ต่ จ ะสลั บ ซั บ ซ้ อ น
มากขึ้นๆ และยังมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ยา
จึงตกอยู่ในมือของผู้มีความรู้หรือสถานะพิเศษ โดยเฉพาะ
“ผู้ประกอบวิชาชีพ” มาแต่โบราณกาล
เพื่อให้ “วิชาชีพ” (Profession) ที่เกี่ยวข้องกับยาพัฒนา
ไปได้ด้วยดี และเพื่อให้สังคมด�ารงอยู่ได้อย่างปกติสุข “วิชาชีพ”
จึงได้มกี ารพัฒนาระบบควบคุมดูแลกันเอง โดยก�าหนดว่าจะต้องมี
“อาชีวปฏิญาณ” หรือ จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นตัวควบคุมก�ากับ
นอกเหนือจากจะต้องอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายและกฎเกณฑ์ทาง
ศีลธรรมเหมือนกับประชาชนทั่วไป และระบบดังกล่าวก็สามารถ
พัฒนามาได้ด้วยดีพอสมควร
ต่อมาเมื่อธุรกิจยาเจริญเติบโตขึ้นและสามารถสนองกิเลส
มนุษย์ได้มากกว่า ท�าให้ธุรกิจยาสามารถสร้างอิทธิพลครอบง�า
เหนือวิชาชีพ ดังปรากฏหลักฐานชัดเจนมากมายเช่นที่มีการ ตีแผ่
ไว้ในหนังสือ “กระชากหน้ากากธุรกิจยาข้ามชาติ” และ “อุบาย
ขายโรค” ปัจจุบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับยายังถูกครอบง�าซ�้าเติม
จากธุรกิจโรงพยาบาลอีกด้วย ท�าให้ปัญหาการใช้ยาอย่างไม่มี
เหตุผล (Irrational use of drugs) เลวร้ายลงเรื่อยๆ
อันทีจ่ ริง รัฐในภาคส่วนต่างๆ ได้พยายามสร้างกลไกขึน้ มา
คุ้มครองประชาชน ที่ส�าคัญได้แก่ 1) สถาบันการศึกษาที่พยายาม
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการสร้างบุคลากรในวิชาชีพ
2) ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลในเรื่อง
คุณภาพมาตรฐานของยา 3) หน่วยงานของรัฐที่จัดการเรื่องระบบ
การดูแลสุขภาพของประชาชน และ 4) องค์กรวิชาชีพ อย่างไรก็ดี

ก็ตอ้ งยอมรับว่า หน่วยงานและองค์กรเหล่านี้ แม้จะมีอา� นาจหน้าที่
และบุคลากรมากมาย แต่ก็มีข้อจ�ากัดอยู่ในตัวเอง ไม่สามารถ
ท�าการได้อย่างได้ผล ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพอย่างที่พึงจะเป็น
ดังนั้น การที่มีความพยายามของบุคลากรในวิชาชีพ ซึ่งมีลักษณะ
ของ “พลเมืองที่กระตือรือร้น” (Active citizen) ที่ได้พัฒนา
“การเฝ้าระวังปัญหาในระบบยา” ขึ้นมาเสริมจากกลไกต่างๆ
ของรัฐ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีและชื่นชม
ค�าว่า “พลเมือง” ซึ่งแปลมาจาก “citizen” นั้น เป็น
ค�าที่ดี เพราะประกอบด้วย พละ + เมือง ก็คือ ก�าลังของบ้านเมือง
นั่นเอง ค�าว่า citizen โดยประวัติที่เริ่มใช้ค�านี้กันเมื่อครั้งปฏิวัติ
ฝรั่งเศส ก็มีความหมายส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะ
ของผู ้ ค นจาก “ไพร่ ฟ ้ า ข้ า แผ่ น ดิ น ” มาเป็ น ผู ้ มี สิ ท ธิ์ มี เ สี ย ง
ดังพจนานุกรมก็ได้ให้ความหมายของค�าค�านี้ว่าหมายถึง “บุคคล
ผู ้ เ ป็ น สมาชิ ก ของประเทศใดประเทศหนึ่ ง และมี สิ ท ธิ์ ต ่ า งๆ
เพราะเกิดที่นั่น....” (a person who is a member of a
particular country and who has rights because of being
born there….[จาก Cambridge University Press 2003])
กลุ่มบุคคลที่ท�าการ “เฝ้าระวังปัญหาในระบบยา” และ
จัดท�า “รายงานสถานการณ์ระบบยาประจ�าปี 2552” ฉบับนี้
ได้พิสูจน์ตัวเองมาเกือบสี่ทศวรรษแล้ว อย่างน้อยใน 4 เรื่อง
คือ 1) ความเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น 2) ความเป็นมืออาชีพใน
เรื่องระบบยา 3) ความเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ
และ 4) มีความรักความหวังดีต่อประเทศชาติและประชาชน
อย่างแท้จริง จึงเชือ่ ว่ารายงานฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ระบบยาในประเทศไทย ด้วยความหวังว่า จะสามารถก้าวพ้น
จากอิ ท ธิ พ ลครอบง� า แห่ ง โลภจริ ต ของบุ ค คลและธุ ร กิ จ ยาได้
ไม่มากก็น้อย และสามารถยังประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนคนไทย
ตามสมควร
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
รองประธานคนที่สอง
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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ผศ.ภญ.ส�ำลี ใจดี*

ย้

อนหลังกลับไปเมือ่ กว่าสามสิบปีทผี่ า่ นมา กล่าวได้วา่ แทบไม่มหี น่วยงานหรือองค์กรใด
ที่ ใ ห้ ค วามสนใจติ ด ตามปั ญ หายาทั้ ง ระบบ หรื อ ที่ เรี ย กต่ อ มาว่ า ปั ญ หาระบบยา
กลุม่ ศึกษาปัญหายา (กศย.) เป็นองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเล็กๆ องค์กรหนึง่ ทีร่ เิ ริม่ ศึกษาวิจยั
เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์ระบบยาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 โดยมี ผศ.ภญ.ส�ำลี
ใจดี เป็นผู้น�ำและท�ำงานขับเคลื่อนในนาม “ขบวนการภาคประชาชน” ท�ำให้ความรู้
ความเข้าใจสถานการณ์ระบบยาเพิม่ ขึน้ ชาว กศย.จึงร่วมกันก�ำหนดเป็นฝ่ายลงมือกระท�ำ...
(กรอบ 1)

*
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ถอดความจากการบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายแห่งชาติด้านยา: ความเข้มแข็งที่ต้องร่วมกันสร้าง
ซึ่ง ผศ.ภญ.ส�ำลี ใจดี ประธานคณะกรรมการก�ำกับทิศ แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนา
ระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบยา
ประจ�ำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552

หลายคนมักเข้าใจว่าประเทศไทยขาดแคลนยา ไม่มี
ยาใช้ ความจริงที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์และขับเคลื่อน
อุดมการณ์ใหม่ออกไป ท�ำให้สามารถประมวลสถานการณ์การ
ใช้ยาได้ถูกต้อง การใช้ยาในประเทศมีทั้งขาดแคลนยาที่จ�ำเป็น
คู่กับการมียาใช้อย่างฟุ่มเฟือยทั้งยาที่จ� ำเป็นและไม่จ� ำเป็น
ซึ่ ง เป็ น อั น ตรายแก่ ป ระชาชนผู ้ ใช้ ย าที่ ข าดความรู ้ อ ย่ า งไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จึงมีการน�ำองค์
ความรูเ้ หล่านีม้ าใช้เป็นจุดเริม่ ต้นในการแก้ปญ
ั หาระบบยา ภายหลัง
จากที่ ป ระเทศไทยประสบกั บ วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ อย่ า งรุ น แรงใน
พ.ศ. 2523
สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขส�ำคัญหนึ่งที่ผลักดันให้ประเทศไทย
เร่งจัดท�ำนโยบายแห่งชาติด้านยา ฉบับแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2524
ส่ ง ผลให้ บั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ ถื อ ก� ำ เนิ ด ขึ้ น ในปี เ ดี ย วกั น
โดยมี ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา และส� ำ นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยประสานงานหลัก รวมทั้ง
ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากองค์การอนามัยโลก

กรอบ 1
ผลงานโดดเด่นที่กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.)
ขับเคลื่อนผ่านขบวนการภาคประชาชน
ตั้งแต่ ปี 2518
• การส�ำรวจยาทีไ่ ม่เหมาะสมในชุมชน - ขจัดยาทีเ่ ป็นปัญหา:
ยาชุด ยาซอง ยาเอพีซี ยากระจายเส้น ยาประดงฝรั่ง
แทนฉีด ยาอี่นายคนงาม ยาที่เลิกใช้แล้วในต่างประเทศ
ยาท�ำแท้ง ยาเสตียรอยด์ ยาไดพัยโรน ยาเจริญอาหาร
ในเด็ก ยาแก้ไอละลายเสมหะ ยาปฏิชีวนะ ยาสูตรผสม
ยาสองมาตรฐาน ฯลฯ
• สนั บ สนุ น การจั ด ท� ำ นโยบายยาแห่ ง ชาติ บั ญ ชี ย าหลั ก
แห่งชาติ: ยาจ�ำเป็นส�ำหรับแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทย
• รณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสมของประชาชน
• ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยาท้องถิ่น (ทั้งยาฝรั่งและยา
จากสมุนไพร)
• ฟื้นฟูการนวดไทย เพื่อเป็นทางเลือกในการลดการใช้ยาชุด
ยาซองแก้ปวด
• วิ เ คราะห์ ป ั ญ หาการส่ ง เสริ ม การขายยา ยาชื่ อ การค้ า /
ชื่อสามัญ ยานอก/ยาใน ยาแพง/ยาถูก
• เสนอยุทธศาสตร์ยาเพื่อการเข้าถึงยา แก้ปัญหาสิทธิบัตร,
ddI, combid, CL ...

เหลียวหลัง แลหน้ากับนโยบายแห่งชาติด้านยา
ฉบับ พ.ศ. 2524
เมื่อมองย้อนถึงความส�ำเร็จของนโยบายแห่งชาติด้านยา
ฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ. 2524 (สาระส�ำคัญในกรอบที่ 2) เห็นได้ชัด
ว่าปัญหายาพื้นฐานบางส่วนได้รับการแก้ไข การพัฒนาระบบยา
บางส่วนได้เริม่ ต้นขึน้ แล้ว เกิดกลไกส�ำคัญในการกระจายยาจ�ำเป็น
สู่ชนบท แนวคิดในการส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสมได้รับการ
ยอมรับและปรากฏเป็นรูปธรรมทีช่ ัดเจนผ่านกลไกการจัดท�ำบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ และการก�ำหนดเป็นระเบียบในการจัดซื้อยาตาม
บัญชียาหลักแห่งชาติภายในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ต่อมา
ขยายสู ่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ๆ หลายฝ่ า ยเริ่ ม เข้ า มามี บ ทบาท
ในการพั ฒ นาระบบยา เช่ น กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
มี บ ทบาทส� ำ คั ญ มากขึ้ น ในการประกั น คุ ณ ภาพยาในประเทศ
รัฐมีการสนับสนุนให้มีการผลิตวัตถุดิบในการผลิตยาขึ้นภายใน
ประเทศ ส่วนแนวคิดในการส่งเสริมการใช้สมุนไพรก็ได้รับการ
ขานรับเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสาธารณสุขมูลฐาน

กรอบ 2
สาระส�ำคัญของนโยบายแห่งชาติด้านยา
ฉบับแรก พ.ศ. 2524
1. จัดให้มียาที่ปลอดภัย คุณภาพดี ราคาพอสมควร กระจาย
ทั่วถึง แม้ในชนบทห่างไกล
2. ลดจ�ำนวนยาที่สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์
3. จัดให้มีการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสรรพคุณ
ของยา โดยการขยายข่ายงานด้านการวิเคราะห์ยา
4. พัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ ให้พึ่งตนเองได้
5. ศึกษาค้นคว้าศักยภาพยาแผนโบราณ ความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพ

แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
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ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ของการน�ำนโยบาย
แห่งชาติด้านยา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536 ไปใช้

ปัญหายา ปัญหาใหญ่ของประเทศไทย 3 ระดับ:
ต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ

(กรอบ 3) จากนโยบายข้อที่ 1 และ 2 ที่มุ่งเน้นให้มียาดี
มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และมีการใช้ยาอย่างเหมาะสมนั้น
ตลอดระยะเวลา 12 ปี นับจากนโยบายแห่งชาติด้านยาฉบับแรก
ได้กำ� หนดขึน้ มา เห็นได้ชดั ว่าองค์ความรูแ้ ละแนวคิดเรือ่ งการใช้ยา
ที่เหมาะสมได้รับการขยายความและขับเคลื่อนต่อมา ด้วยเหตุนี้
จึ ง ท� ำ ให้ มี ก ารขยายสาระส� ำ คั ญ ของนโยบายแห่ ง ชาติ ด ้ า นยา
ให้ ก ว้ า งขึ้ น ในฉบั บ ที่ 2 โดยให้ ค รอบคลุ ม ปั ญ หาระบบยา
ไว้เกือบครบทุกด้าน การขับเคลื่อนระบบยาที่ภาครัฐท�ำได้อย่าง
โดดเด่น คือ การจัดท�ำบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึง่ ได้รบั การพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยที่ บั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ มี ก ารแก้ ไขฉบั บ
ปัจจุบนั ในปี 2551 นับว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญทีม่ ตี อ่ ระบบการใช้ยา
อย่างเหมาะสมในระดับสถานพยาบาลของรัฐ เกิดการพัฒนา
คุณภาพยาและบริการ สนับสนุนความเสมอภาคในการเข้าถึงยา
ของประชาชนไทย ตลอดจนบรรลุผลในด้านความคุ้มค่าใน
การใช้ยา

ปัญหาหลักของระบบยาทีย่ งั ด�ำรงอยูค่ อื การทีย่ งั ไม่สามารถ
พึ่งตนเองด้านยาได้ เนื่องจากการส่งเสริมที่มุ่งเน้นการใช้ยาแผน
ปั จ จุ บั น เป็ น หลั ก ท� ำ ให้ ต ้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาส� ำ คั ญ อย่างน้อย
4 ประการ คือ 1) การคัดเลือกยาที่มีประสิทธิผลสูงเข้ามาใช้
ได้อย่างไร เมื่อขาดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาระดับสูง
2) การพั ฒ นากระบวนการจั ด หา (การจั ด ซื้ อ และการผลิ ต )
เพือ่ ให้ได้ยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีได้อย่างไร 3) การควบคุมการกระจายยา
และการส่ ง เสริ ม การขายยา เพื่ อ ให้ มี ย าที่ มี ร าคาเหมาะสม
ประชาชนเข้าถึงได้ รวมทั้งท�ำให้การใช้ยาเป็นไปอย่างเหมาะสม
ไม่สิ้นเปลืองได้อย่างไร และ 4) จะส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสม
ทั้งประเทศได้อย่างไร
ตั ว อย่ า งรู ป ธรรมของมู ล ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นยาอาจสะท้ อ น
ความไม่ส�ำเร็จได้อย่างชัดเจน จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ชัดว่า
ค่าใช้จา่ ยด้านการรักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

กรอบ 3
สาระส�ำคัญของนโยบายแห่งชาติด้านยา ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2536
1. ให้มียาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย คุณภาพดี และราคาพอสมควรกระจายออกไปอย่าง ทั่วถึง โดยอาศัยความร่วมมือประสานงาน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน
2. ให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และลดจ�ำนวนยาที่ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
3. ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการผลิต
เพื่อการส่งออก
4. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบโดยใช้ทรัพยากรภายในประเทศ
5. สนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อให้ทราบศักยภาพด้านการป้องกันส่งเสริมสุขภาพ และบ�ำบัดรักษาของสมุนไพร ยาสมุนไพร
และยาแผนโบราณ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
7. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานด้านยาและบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เอือ้ อ�ำนวยต่อการคุม้ ครอง
ผู้บริโภคด้านยา
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ของข้าราชการและครอบครัว ในปี พ.ศ. 2551 ใช้ 54,904.5
ล้านบาท และ ปี 2552 ใช้ 61,304.5 ล้านบาท (จ�ำนวนประชากร
ประมาณ 4.35 ล้านคน ในปี 2551-2556) สะท้อนถึงความล้มเหลว
ของการใช้ ย าอย่ า งเหมาะสม จากตั ว เลขค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยตลอด ซึ่ ง พบว่ า มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยที่ สู ง ขึ้ น มาจากค่ า ยาที่ สู ง ถึ ง
ร้อยละ 42 ของค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด ส่วนนโยบายหลักประกันสุขภาพ
ถ้ ว นหน้ า ที่ เริ่ ม ด� ำ เนิ น การตั้ ง แต่ พ.ศ. 2545 นั้ น ภาครั ฐ ได้
รวมศูนย์การดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน
พบในปี พ.ศ. 2552 ดูแลประชาชนจ�ำนวน 47.44 ล้านคน ในอัตรา
เหมาจ่าย 2,202 บาท/คน ส่วนในปี 2553 ได้รับ 2,647 บาท/คน
ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายด้านยาไว้ด้วย
ในนโยบายข้อที่ 3, 4 และ 5 ของนโยบายแห่งชาติด้านยา
ฉบับที่ 2 นี้ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาภายในประเทศนั้น
มีความคืบหน้าทีเ่ ป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจนคือ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาได้ดำ� เนินการร่วมกับกลุม่ อุตสาหกรรมยาในประเทศ
จั ด ท� ำ วิ สั ย ทั ศ น์ ทิ ศ ทาง และแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา

อุ ต สาหกรรมเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต ภายใต้
ข้อตกลง ASEAN Harmonization รวมทัง้ จัดท�ำร่างกฎกระทรวง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การผลิต ขาย น�ำหรือ
สั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนโบราณ พ.ศ. ... ในขณะที่
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
ได้มีการจัดท�ำแผนปฎิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพรไทย
ให้ ส อดล้ อ งกั บ “แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ยการพั ฒ นา
ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทย พ.ศ. 2550-2554” ที่ส่วนหนึ่ง
มุ่งเน้นการพัฒนาการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมไทย ยาแผนไทย
และยาจากสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GMP
ส�ำหรับนโยบายในข้อ 6 ทีม่ งุ่ หมายทีจ่ ะให้มกี ารสนับสนุน
การใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติในสถานพยาบาลทุกประเภท
ทั้งในภาครัฐและเอกชน ยังคงพบปัญหาแม้ว่าจะได้มีข้อก�ำหนด
ให้สถานพยาบาลของรัฐสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติก็ตาม
แต่พบว่าในปัจจุบันมูลค่าการใช้ยานอกบัญชียาหลักกลับเป็น
ค่าใช้จ่ายหลักของค่ายาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ส�ำหรับภาค

ภาพที่ 1 คารักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
ปงบประมาณ 2543-2552 (current price)

70,000.00

61,304.46
54,904.48

50,000.00

46,481.05

40,000.00

13,905.27

15,108.93 15,648.55 16,101.14 15,773.13

254
9

254
7
254
8

254
6

254
5

12,137.84 12,437.28
10,967.10 11,335.40
11,058.14
10,050.17

254
4

-

8,122.64 9,509.22 11,350.49

21,895.52
16,942.75

ปงบประมาณ

255
2

10,000.00

7,007.39

19,180.78 20,476.32

26,043.11

255
1

20,000.00

17,057.56

22,685.89

ทัTOTAL
้งหมด
คนไข้
OPD นอก
คนไข้
IPD ใน

30,832.50

29,380.03

255
0

30,000.00

45,531.32
38,803.34

37,004.45

254
3

มูลคา (ลานบาท)

60,000.00

ที่มา: กรมบัญชีกลางและระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
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เอกชนนั้น จนถึงปัจจุบันประเทศไทยแทบจะไม่มีกลไกอะไรที่จะ
ไปส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนหันมาใช้ยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติเลย

ระดับที่ 1 ประเทศไทยต้องมียาที่ปลอดภัย ใช้ได้ผล
ทุกคนสามารถเข้าถึงยาจ�ำเป็นได้ และยามีหลักประกันคุณภาพ
มาตรฐาน ราคายุติธรรม

นโยบายข้อที่ 7 ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาระบบยายังคงพบปัญหาในระบบบริหารจัดการ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานหลัก
ในการพัฒนาระบบยา ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในความพยายาม
แก้ไข พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 ที่เริ่มมีแนวคิดที่จะแก้ไขตั้งแต่
ปี 2533 จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ หรือการที่ยัง
ไม่ มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง นโยบายแห่ ง ชาติ ด ้ า นยา ตั้ ง แต่
ปี 2536 เป็นต้นมา

ระดั บ ที่ 2 ประเทศไทยต้องมีการบริการยาที่มีระบบ
กระจายยาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพที่มีจริยธรรม

นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งตั้ ง ค� ำ ถามกั บ
ประสิทธิภาพของระบบบริหารทั้งของส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ และหน่ ว ยงาน
สนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบยา เช่น กระทรวงพาณิชย์
ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการดู แ ลควบคุ ม สิ ท ธิ บั ต ร-ราคายาให้ เ ป็ น ธรรม
รวมทั้งการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงยาในราคาที่เป็นธรรม
ได้อย่างไร

ระบบยา...อุดมการณ์ ใหม่ :
พึ่งตนเอง ผลิตยาได้ มียาใช้อย่างเหมาะสม
การที่สถานการณ์ระบบยาของประเทศไทยไม่สามารถ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ เห็นได้ชัดว่ามิได้เกิดจากการขาดตัว
นโยบายแห่งชาติด้านยา ส่วนที่ขาดหายและรอการเติมเต็มก็คือ
อุ ด มการณ์ ใ หม่ แ ห่ ง ระบบยา อุ ด มการณ์ เ พื่ อ สร้ า งระบบการ
ใช้ยาที่เหมาะสม อุดมการณ์ที่มีเป้าหมายของการร่วมกันสร้าง
อย่างน้อย 3 ระดับ คือ
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ระดับที่ 3 ประเทศไทยต้องมีการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู ้ ป ่ ว ย/ผู ้ บ ริ โ ภคด้ า นสุ ข ภาพที่ ค รอบคลุ ม การป้ อ งกั น -แก้ ไขเยียวยา-ชดเชย อย่างครบวงจร

ปัจจัยส�ำเร็จของการขับเคลื่อน
นโยบายแห่งชาติด้านยา
นอกจากข้ อ เสนอที่ เ รี ย กร้ อ งให้ ป ระเทศไทยสร้ า ง
อุดมการณ์แห่งระบบยาแล้ว ยังจ�ำเป็นให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ผู้บริหารประเทศ นักการเมือง ตลอดจนผู้ก�ำหนดนโยบายรวม
ทั้งผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ยึดหลักการที่ส�ำคัญร่วมกัน
คือ “ยาเป็นสินค้าคุณธรรม” “สุขภาพต้องมาก่อนผลประโยชน์
ทางการค้า”

ความเข้มแข็งที่ต้องร่วมกันสร้าง
ต้องเร่งสร้างองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อบริหารจัดการ
ระบบและเป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นระบบยา รวมทั้ ง ต้ อ งมี
ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ปราศจากซึ่ ง อิ ท ธิ พ ลใดๆ ที่ ขั ด ขวางการส่ ง เสริ ม การใช้ ย าที่
เหมาะสมและการพึ่งตนเองด้านยาของประเทศ

ผลกระทบของ
การเปิดเสรีการค้า (FTA)
ที่มีต่อระบบยา
รศ. ภญ. ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์*

การเปิดเสรีการค้า: สู่การค้าที่เสรีเป็นธรรม?
การเปิดเสรีการค้าน่าจะเกีย่ วข้องกับมาตรการทางการค้า จึงไม่นา่ เกีย่ วกับระบบ
ยา การเพิ่มลดภาษีสินค้ารวมทั้งยาน่าจะเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคที่จะได้ใช้สินค้า
ราคาถูกลง แต่เหตุไฉนการเจรจาข้อตกลงการค้าไทย-สหรัฐฯ ในรอบที่ 6 ที่เชียงใหม่  
(ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2549) จึงมีผู้คัดค้านมากมาย จนต้องย้ายสถานที่
การประชุมเพื่อหลบหนีมวลชน และไม่สามารถสรุปผลการประชุมตกลงกันได้
การเปิดเสรีการค้าระหว่างคู่ค้าที่เสรี ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและท�ำให้เกิด
การพัฒนาประเทศอย่างทัดเทียมกัน มากน้อยประการใด กรณีเรื่องยาเป็นกรณีศึกษา
ที่ดีมากของค�ำตอบนี้

* กรรมการก�ำกับทิศแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
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ผลกระทบการเจรจาการค้าในระดับพหุภาคี
ต่อระบบยา
สหรั ฐ ฯ และประเทศพั ฒ นาแล้ ว พยายามผลั ก ดั น ให้
องค์การการค้าโลก บรรจุระเบียบวาระการประชุมในเรื่องของข้อ
ตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Trade Related
Intellectual Property Rights, TRIPs) จนส�ำเร็จในปี 2537
จากข้อตกลง TRIPs ทีใ่ ห้การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ภายใต้กฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายสิทธิบตั ร และกฎหมายลิขสิทธิ์
เป็นต้น ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชากรโลก โดยเฉพาะ
ประเทศก�ำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ที่ถูกคุกคามด้วยโรคติดเชื้อ
ต่างๆ โดยเฉพาะการติดเชื้อเอดส์ เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงยาได้
นั่ น คื อ ยาแพงมาก เมื่ อ เที ย บกั บ มาตรฐานการครองชี พ ของ
ประชากรในประเทศนั้นๆ และอุตสาหกรรมผลิตยาชื่อสามัญ
ก็ไม่สามารถพัฒนายาชื่อสามัญใหม่ออกสู่ตลาดได้ เนื่องจาก
การผู ก ขาดจากสิ ท ธิ บั ต รผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า การขาดข้ อ มูลสถานะ
สิทธิบัตรของยาเหล่านั้น ฯลฯ

การเปิดเสรีการค้ากับระบบยา
ยาไม่ใช่สินค้าที่มีการค้าขายอย่างเสรี เนื่องจากมีทั้งคุณ
และโทษต่อชีวิตได้ รัฐต้องเข้ามาก�ำกับดูแลด้วยกระบวนการ
ขึ้นทะเบียนต�ำรับยา และการควบคุมดูแลให้มีกระบวนการผลิต/
จัดหายา จนน�ำไปสู่การมียาที่มีคุณภาพใช้ อย่างปลอดภัย และ
ราคาเหมาะสม
ระบบยาที่จ�ำเป็นต้องซับซ้อน เพื่อเป็นหลักประกันถึง
คุณภาพยาและความปลอดภัยจากการใช้ยา
ดังนั้น การเปิดเสรีการค้าไม่น่าจะเกี่ยวกับระบบยาเลย
เพราะเป้าหมายของการเปิดเสรีการค้ากับเป้าหมายของระบบยา
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

การเจรจาการค้าเกี่ยวข้องกับระบบยา
เป็นทีท่ ราบดีวา่ ใน พ.ศ. 2528 สหรัฐฯ ขาดดุลงบประมาณ
และดุลการค้าอย่างมากมาย ไม่สามารถผลิตสินค้าแข่งขันกับจีน
และญี่ปุ่นได้ จึงมีการน�ำเข้าสินค้าจากประเทศทั้งสองสูงมาก
แต่สหรัฐฯ มีจุดแข็งในทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ส่วนใหญ่ ไม่ว่ าสหรัฐฯ หรือประชาคมยุโรป จึงใช้จุดแข็งใน
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประเด็นการต่อรองทางการค้ากับการ
เปิดตลาดในสินค้าต่างๆ ให้ประเทศคูค่ า้ ทัง้ ในระดับทวิภาคี ควบคู่
ไปกับระดับพหุภาคี
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ประเทศก�ำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเหล่านี้ จึงช่วยกัน
ท�ำให้เกิด “ข้อตกลงทริปส์และการสาธารณสุข” ในการประชุม
องค์การการค้าโลกครั้งที่ 4 ที่โดฮา ปลายปี พ.ศ. 2544 เพื่อแก้ไข
ให้ข้อตกลงทริปส์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงยา ท�ำให้ประชาชน
ของประเทศก�ำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาต่างๆ สามารถเข้าถึงยาได้
เพิ่มขึ้นด้วยมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ เพื่อผลิตยาชื่อ
สามัญ (Generic drug) แต่ก็มีปัญหาส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนา
และด้ อ ยพั ฒ นาที่ ข าดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ยาชื่ อ สามั ญ ภายใน
ประเทศ จ�ำเป็นต้องน�ำเข้า ทีป่ ระชุมจึงตกลงให้กรรมาธิการทริปส์
ไปหามาตรการทีเ่ หมาะสมภายใน ค.ศ. 2002 และเมือ่ กรรมาธิการ
ทริปส์ได้เสนอมาตรการในเรือ่ งนีอ้ อกมาเมือ่ ปลายปี 2002 ประเทศ
ภาคีสมาชิกทุกประเทศเห็นด้วยแล้ว แต่ก็ถูกคัดค้านโดยสหรัฐฯ
ประเทศเดียว จนต้องมีการแก้ไขใหม่ตามที่สหรัฐฯ ต้องการ

บทเรียนประเทศไทย: ผลกระทบการเจรจา
การค้าในระดับทวิภาคี ต่อระบบยา
ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับแรกเมื่อ
พ.ศ. 2522 โดยให้ ก ารคุ ้ ม ครองสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ทุ ก ชนิ ด ยกเว้ น
สิ่งประดิษฐ์ในมาตรา 9 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ยาและผลิตภัณฑ์ยา
นั่นคือ ให้การคุ้มครองเฉพาะกรรมวิธีผลิตยาเท่านั้น ไม่ให้การ
คุ้มครองตัวยาและผลิตภัณฑ์ยา และก�ำหนดอายุสิทธิบัตร 15 ปี
นับจากวันยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับระดับ
การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตยาของประเทศ

อุตสาหกรรมผลิตยาชื่อสามัญภายในประเทศได้มีการ
พัฒนาเรื่อยมา จนมูลค่าการบริโภคยาส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 70 เป็น
ยาที่ผลิตภายในประเทศ และเมื่อมียาต้นต�ำรับใหม่เข้ามาใช้ใน
ประเทศเพียง 3-5 ปี อุตสาหกรรมผลิตยาชือ่ สามัญภายในประเทศ
ก็สามารถพัฒนาสูตรต�ำรับยาชื่อสามัญใหม่ที่มีคุณภาพทัดเทียม
กับยาต้นต�ำรับออกสู่ตลาดได้ เป็นที่รู้กันในวงการสาธารณสุข
ว่ า ขณะนั้ น ยาที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศไทยมี คุ ณ ภาพดี ก ว่ า ยา
ชนิดเดียวกันที่น�ำเข้าจากอินเดียที่มีราคาถูกกว่า
จนกระทั่งปี 2528 สหรัฐอเมริกาได้เริ่มเจรจาการค้าสอง
ฝ่ายกับไทย โดยการให้สิทธิพิเศษทางศุลกากร หรือ GSP และ
เรี ย กร้ อ งให้ ไ ทยให้การคุ้มครองสิทธิบัตรยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า
และขยายอายุสิทธิบัตรจาก 15 ปี เป็น 20 ปี ซึ่งถูกคัดค้าน
จากนักวิชาการ บุคลากรสาธารณสุข และองค์กรพัฒนาเอกชน
เช่น กลุ่มศึกษาปัญหายา เป็นต้น โดยได้มีการศึกษาถึงผลกระทบ
ด้านลบต่อระบบยาและสุขภาพ เช่น ข้อมูลมูลค่าการน�ำเข้ายา
ปี 2531 ถ้ามีการให้การคุม้ ครองตัวยา จะท�ำให้มลู ค่าการน�ำเข้ายา
สูงขึน้ ร้อยละ 72 เป็นต้น อุตสาหกรรมยาในประเทศประสบปัญหา
ในการพัฒนาและวิจยั เทคโนโลยีการผลิตยาส�ำเร็จรูป เพราะตัวยา
ติดสิทธิบัตรท�ำไม่ได้
ผลจากการเจรจาปรากฏว่า 22 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ได้มี
การใช้ “มาตรการชั่วคราว” (Interim measure) ให้การผูกขาด
ยาใหม่ในตลาดไทย เป็นเวลา 2 ปี และเมื่อ 30 กันยายน พ.ศ.
2535 ได้แก้ไข พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ฉบับ 2 ให้การคุ้มครอง
ยาและผลิตภัณฑ์ยา ขยายอายุสิทธิบัตรจาก 15 ปี เป็น 20 ปี
และมีกรรมการสิทธิบัตรยาเพื่อติดตามควบคุมราคายาสิทธิบัตร
ต่อมาเมื่อ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ได้ประกาศใช้มาตรการ
“การติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา” (Safety Monitoring

Program, SMP) โดยให้การผูกขาดตลาดยาแก่ยาที่มีการยื่น
จดสิ ท ธิ บั ต รในต่ า งประเทศ ตั้ ง แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2529
จนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2534 หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Pipeline
Product Protection” ต่อเนื่องมาจน 27 กันยายน พ.ศ. 2542
ได้มีการแก้ไข พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ฉบับ 3 ยกเลิกกรรมการ
สิทธิบัตรยา
ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก จ�ำเป็นต้อง
ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ หนึ่งในข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา คือ ข้อตกลงทริปสส์ ในปี 2537 ซึ่ง
เป็นข้อตกลงทีว่ างกติกาขัน้ ต�ำ่ ในการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา
โดยเฉพาะสิทธิบัตร ที่ให้การคุ้มครอง สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ รวมทั้ง
ยาและผลิตภัณฑ์ยา ก�ำหนดอายุสิทธิบัตร 20 ปี และได้ตระหนัก
ถึงผลกระทบด้านลบต่อระบบยาและสุขภาพ ตลอดจนระดับ
การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ มีความแตกต่างกันมาก
จึงได้ขยายเวลาการบังคับใช้หรือการต้องท�ำตามข้อตกลง
ทริปสส์สำ� หรับประเทศต่างๆ คือ ส�ำหรับประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แล้ว ประเทศก�ำลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา ต้องแก้ไข
กฎหมายภายในประเทศในปี พ.ศ. 2538, 2543, และ 2548
ตามล�ำดับ นั่นคือ ประเทศไทยได้แก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
เป็นไปตามทริปสส์กอ่ นเวลาทีก่ �ำหนดถึง 8 ปี เนือ่ งจากความกดดัน
จากการเจรจาการค้าระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา
ในปี 2528 สหรัฐอเมริกาได้เริ่มเจรจาการค้าสองฝ่ายกับ
อินเดียเช่นเดียวกัน แต่ไม่สำ� เร็จ อินเดียเป็นสมาชิกองค์การการค้า
โลกเช่นกัน จึงต้องแก้ไข พรบ.สิทธิบัตรให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ.
2543 แต่อินเดียก็ขอขยายเวลาการแก้ไขไปอีก 5 ปี ผลสุดท้าย
อินเดียแก้ไขพรบ.สิทธิบตั รให้เป็นไปตามข้อตกลงทริปสส์ในปี พ.ศ.
2548 เป็นเวลาหลังจากประเทศไทยถึง 13 ปี ซึ่งเป็นเวลาทอง
ของอินเดียทีส่ ามารถพัฒนาการวิจยั ยาชือ่ สามัญใหม่
ออกสู่ตลาดด้วยกรรมวิธีผลิตที่แตกต่างจากยาต้น
ต�ำรับทีม่ เี ฉพาะสิทธิบตั รกรรมวิธผี ลิต ได้หลังจากยา
ต้นต�ำรับใหม่ออกสู่ตลาดไม่นาน ท�ำให้อุตสาหกรรม
ยาภายในประเทศของอิ น เดี ย พั ฒ นาแซงหน้ า
ประเทศไทยไปไกลมาก ปัจจุบันอินเดียสามารถ
พั ฒ นาและวิ จั ย ยาต้ น ต� ำ รั บ ใหม่ ไ ด้ แ ล้ ว นั่ น คื อ
อุตสาหกรรมผลิตยาภายในประเทศมีทั้งสามระดับ
คือ ระดับที่ผลิตยาส�ำเร็จรูป ระดับที่ผลิตวัตถุดิบยา
และระดับที่ผลิตยาต้นต�ำรับใหม่    
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ตัวชี้วัด
สถานการณ์ระบบยา
พ.ศ. 2552

ไ

ม่ ว ่ า มนุ ษ ยชาติ จ ะเติ บ โตหรื อ เรี ย นรู ้ กั บ เทคโนโลยี แ ละความทั น สมั ย
มาสักกีย่ คุ กีส่ มัยก็ตาม แต่สงิ่ หนึง่ ทีไ่ ม่ถกู ลดทอนความส�ำคัญไปตามยุคสมัย
และยังคงเป็นหนึง่ ในบรรดาปัจจัยสีอ่ นั เป็นพืน้ ฐานของการด�ำรงชีวติ คือ “ยา”
“ยา” จัดได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับเท่าเทียมกัน
ไม่วา่ บุคคลนัน้ จะมีฐานะมัง่ คัง่ หรือเป็นบุคคลทีย่ ากเข็ญ ไม่วา่ บุคคลทีม่ สี ภาพปกติ
หรือทุพลภาพ และเป็นสิง่ ทีม่ นุษย์ทกุ คนควรเข้าถึงได้ในทุกยามทีต่ อ้ งการ และเพือ่
จะบรรลุถงึ วัตถุประสงค์ดงั กล่าว แต่ละประเทศจึงควรวางระบบการบริหารจัดการ
การวางแผนเพือ่ รองรับต่อความต้องการยาของประชาชน และตอบสนองต่อความ
ต้องการเหล่านั้นด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และยังผลลัพธ์ในด้านประสิทธิภาพ
ทางการรักษาสูงสุด
ส�ำหรับประเทศไทยมีการพัฒนาระบบยามานานแล้ว ดังจะเห็นได้จากการ
ออกกฎหมายพระราชบัญญัติยาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ การประกาศนโยบาย
แห่งชาติด้านยาฉบับแรกในปี พ.ศ. 2524 แต่ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบยา
กลับไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร
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สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบยาของประเทศไทย
จะเห็นได้จากทัง้ การส�ำรวจจากพืน้ ทีแ่ ละจากการน�ำเสนอผ่านงาน
วิจยั และวรรณกรรมปริทศั น์ตา่ งๆ ยกตัวอย่างเช่น จากวรรณกรรม
ปริทัศน์ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓ พบว่าในปัญหาหลักๆ
เฉพาะที่มีการร้องเรียนจากภาคประชาชนในด้านการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคพบว่า มีการเข้าร้องเรียนปัญหาจากผลิตภัณฑ์ยามากทีส่ ดุ
เป็นอันดับที่สองจากจ�ำนวนการร้องเรียนกว่า ๓,๔๔๕ รายการ
ซึ่งเมื่อจ�ำแนกออกตามกลุ่มยา จะเห็นได้ว่าประมาณร้อยละ ๖๑
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มยาแผนปัจจุบัน รองลงมากว่าร้อยละ
๓๙ เป็นปัญหาของกลุ่มยาสมุนไพรโบราณ1

1. มิติธรรมาภิบาลของระบบยา (Good Governance)

ability)

ไม่เพียงเท่านั้น สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งจากการศึกษา
ดังกล่าวคือ ในจ�ำนวนปัญหาเหล่านั้นพบว่าปัญหาล�ำดับแรกที่พบ
คือ ปัญหายาไม่มีใบอนุญาต (ร้อยละ ๒๕) ปัญหาโฆษณาเกินจริง
(ร้อยละ ๒๐) ปัญหาไม่มีเภสัชกร (ร้อยละ ๑๒) ปัญหายาหมดอายุ
(ร้อยละ ๘.๕) และปัญหายาไม่มีทะเบียน (ร้อยละ ๘) กรณีปัญหา
ต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในมิติคุณภาพยาซึ่งที่เป็นมิติที่
ปรากฏให้เห็นได้ง่ายเท่านั้น ยังไม่นับรวมปัญหาในมิติอื่นๆ ที่เกิด
ขึน้ จากโครงสร้างของระบบยา เช่น ปัญหาการเข้าถึงยา ปัญหาการ
พึ่งตนเองของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ฯลฯ

การวิเคราะห์ระบบยาในแต่ละมิตินั้น เน้นการวิเคราะห์
ตามตัวชี้วัดที่ส�ำคัญที่คณะท�ำงานภายใต้ กพย. ได้พัฒนาขึ้น
โดยตัวชี้วัดดังกล่าวต้องสามารถสะท้อนสถานการณ์ที่แท้จริงใน
แต่ละมิติ ส�ำหรับการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะตอบสถานการณ์ในแต่ละ
มิตินั้น ได้มาจากข้อมูลทุติยภูมิที่มีจากข้อมูลการด�ำเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการศึกษาวิจัยที่มี น�ำมาประกอบกัน
เพื่อให้เห็นภาพของสถานการณ์ระบบยาในปี 2552 ที่ผ่านมา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2. มิติการพึ่งตนเองทางด้านยาของประเทศไทย (Selfreliance)
3. มิติความปลอดภัยด้านยา (Safety)
4. มิติความเป็นธรรมในระบบยา (Equity)
5. มิติคุณภาพยา (Quality)
6. มิติการเข้าถึงยาจ�ำเป็น (Accessibility and Afford7. มิติการใช้ยาอย่างเหมาะสม (Rational Use)

ด้วยเหตุดังกล่าว แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนา
ระบบยา (กพย.) จึงตั้งเป้าประสงค์จะทบทวนสถานการณ์ความ
เป็ น ไปของระบบยาของประเทศไทย โดยการจ�ำ แนกมิ ติ ก าร
วิเคราะห์ระบบยาออกเป็นมิติต่างๆ ที่ส�ำคัญรวม 7 ประการ
อันประกอบด้วย

1

กองแผนงานและวิชาการ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2544). วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ. 2540-2543 กรณีศึกษายา.
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มิติที่

ตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาลระบบยา
(Good Governance Indicators)

อ

งค์ประกอบของระบบยาในบริบทที่องค์การอนามัยโลกใช้ในการศึกษาเรื่อง
ธรรมาภิบาล2 ได้แก่ การวิจัยและพัฒนายาใหม่หรือยาที่เป็นสารเคมีใหม่
การทดลองยาในมนุษย์ การจัดการด้านสิทธิบัตรยา การผลิตยา การขึ้นทะเบียน
ต� า รั บ ยา การจั ด ท� า ราคายา การออกใบอนุ ญ าตผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ และสถาน
ประกอบการ การคัดเลือกบัญชียาหลัก การจัดหายา การกระจายยา การตรวจตรา
สถานประกอบการ การสั่งยา การจ่ายยา การติดตามเฝ้าระวังยา การส่งเสริมการ
ขายยา ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้จัดท�าคู่มือการประเมินไว้แล้วจ�านวน 8 รายการ

องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ท� า การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการประเมิ น
ธรรมาภิบาลระบบยาแล้ว โดยอาศัยการทดลองศึกษา ใน 4 ประเทศเบื้องต้น
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายการศึกษาไปในหลายๆ
ประเทศ จนได้ร่างเครื่องมือ3 เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคอุตสาหกรรม องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่าง
ประเทศ สื่อมวลชน และอื่นๆ รวมทั้งหมดจ�านวนอย่างน้อย 10 คน ส�าหรับแต่ละ
หัวเรื่อง ซึ่งถ้าท�าการศึกษามากกว่า 1 หัวเรื่อง คนที่สัมภาษณ์ ต้องไม่ซ�้ากัน
ท�าการรวบรวมคะแนน ด้วยการส�ารวจ สอบถามข้อมูลตามแบบสอบถาม
การให้คะแนน จากแหล่งอืน่ ๆ ในหลายส่วน เช่น การศึกษาเอกสาร ข่าวสารทีป่ รากฏ
และกรณีศึกษาเฉพาะ น�ามาประมวลและวิเคราะห์ ผลที่ได้ออกมาส�าหรับแต่ละ
หัวข้อ คือคะแนน 0 ถึง 10 แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ
§ ระดับหนึง่ (คะแนน 0.0-2.0, เสีย่ งอย่างยิง่ = extremely vulnerable
to corruption)
§ ระดั บ สอง (คะแนน 2.1-4.0, เสี่ ย งมาก = very vulnerable
to corruption)
2
3
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Eloy Anello (2008). A Framework for Good Governance in the Public Pharmaceutical Sector, Working draft for field testing and revision, October 2008
Departments of Medicines Policy and Standards (PSM) & Ethics, Equity, Trade
and Human Rights (ETH) World Health Organization Measuring transparency
in the public pharmaceutical sector: Assessment Instrument. Working
document for field testing and revision, March 2008)

"ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ประเทศไทย
มีสถานการณ์ด้านธรรมาภิบาลระบบยาในเกณฑ์ระดับที่สี่
นั่นคือ มีความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นระบบยาน้อย..."
§ ระดั บ สาม (คะแนน 4.1-6.0 เสี่ ย งปานกลาง =
moderately vulnerable to corruption)
§ ระดับสี่ (คะแนน 6.1-8.0 เสี่ยงน้อย = marginally
vulnerable to corruption)
§ ระดั บ ห้ า (คะแนน 8.1-10.0 เสี่ ย งน้ อ ยมาก =
minimally vulnerable to corruption)
ผลการศึกษาเบื้องต้น4 พบว่าประเทศไทยมีสถานการณ์
ด้านธรรมาภิบาลระบบยาในเกณฑ์ระดับที่สี่ นั่นคือมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดคอรัปชั่นระบบยาน้อย (ได้คะแนนในช่วง 6.1-8.0 จาก
คะแนนเต็ม 10) ซึง่ เมือ่ กระจายตามหัวข้อย่อยสามหัวข้อทีไ่ ด้ศกึ ษา
ไว้พบว่า ประเด็นที่ต้องแก้ไขนั้นสามารถพัฒนาได้ เพื่อยกระดับ
ระบบยาของประเทศไทย และแม้ว่าคะแนนทั้งหมดจะอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน แต่ก็ยังมีระดับที่แตกต่างกันบ้าง เช่น การคัดเลือกบัญชี
ยาหลัก นั้นมีคะแนน 8.0 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดของขั้นความเสี่ยง
น้อย ในขณะที่การคัดเลือกยา และการจัดหายาได้ 7.0 และ 7.1
ตามล�ำดับ

ตัวชี้วัด

มิติด้านธรรมาภิบาลจัดได้ว่าเป็นมิติแรกที่อธิบายถึงระดับ
ของธรรมาภิบาลที่มีในขั้นตอนที่ส�ำคัญในระบบยา ได้แก่ การขึ้น
ทะเบียนต�ำรับยายา (Registration) การคัดเลือกยาจ�ำเป็นของ
ประเทศ (Selection) ในทีน่ คี้ อื การจัดท�ำบัญชียาหลักของประเทศ
การจัดหายาของประเทศ (Procurement) การส่งเสริมการขายยา
(Promotion) และการตรวจสอบสถานประกอบการ (Investigation) ซึ่งใน 2 ส่วนหลังจะด�ำเนินการส�ำรวจในปีต่อไป
การวิเคราะห์สถานการณ์ธรรมาภิบาลในแต่ละขั้นตอนใน
ระบบยา อยู่ที่การพิจารณาในประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ การก�ำหนด
กฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ หรือขัน้ ตอนการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบที่สะท้อนถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วย
งานนั้นๆ เช่น การมีคณะกรรมการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล การมี
กฎหมายก�ำกับ การระบบตรวจสอบ (Audit) การปราศจากอ�ำนาจ
ทีเ่ ข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจของคณะกรรมการ การมีบทลงโทษ
ส�ำหรับการมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการกับบริษัทเอกชน
รวมไปถึงการประกาศเรื่องการขัดกันทางผลประโยชน์ (Conflict
of Interest) ให้ชดั เจน ซึง่ กระบวนการต่างๆ จะต้องสามารถเปิดเผย
หรือประกาศแก่สาธารณชนให้รบั ทราบโดยทัว่ กันได้

ตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาล
(Good Governance Indicators)

ผลการศึกษา

1

ธรรมาภิบาลของการขึ้นทะเบียนตำ�รับยา

7.0

2

ธรรมาภิบาลของการคัดเลือกบัญชียาหลัก

8.0

3

ธรรมาภิบาลของการจัดหายา

7.1

4

ธรรมาภิบาลของการควบคุมการส่งเสริมการขายยา

*

5

ธรรมาภิบาลของการควบคุมกระจายยา

*

6

ธรรมาภิบาลของการตรวจสอบสถานประกอบการ

*

7

ธรรมาภิบาลของการการทดลองยาในมนุษย์

*

8

ธรรมาภิบาลของการออกใบอนุญาตสถานประกอบการ

*

หมายเหตุ. * อยู่ระหว่างการศึกษา
4

WHO (2006). Measuring transparency in medicines registration, selection and procurement : Four country assessment studies,
Geneva:WHO press, 2006.
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2
มิติที่

ตัวชี้วัดด้านการพึ่งตนเองด้านยา
ของประเทศไทย
(Self-reliance Indicators)

มิ

ติ ด ้ า นการพึ่ ง ตนเองด้ า นยาของประเทศไทย มุ ่ ง ที่ จ ะสะท้ อ นศั ก ยภาพของ
อุตสาหกรรมยาภายในประเทศในการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แนวโน้มความ
อยู ่ ร อดของอุ ต สาหกรรมยาไทยและโอกาสการพั ฒ นาให้ ทั ด เที ย มอุ ต สาหกรรมยา
ต่างประเทศ พบว่าประเทศไทยยังอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองในด้านยาได้
มากเท่าที่ควร ประเทศยังคงพึ่งพิงยาจากการน�าเข้าเป็นส่วนใหญ่ โดยพิจารณาจาก
ส่วนแบ่งการตลาดที่เป็นของอุตสาหกรรมยาในประเทศเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น
จากข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด ที่ บ ่ ง ชี้ ค วามสามารถของอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ยาในการ
ยกระดับมาตรฐานของโรงงานยาในประเทศไทย ปัญหาใหญ่ยงั คงอยูท่ อี่ ตุ สาหกรรมยาใน
กลุ่มยาแผนโบราณ เนื่องจากสถิติในปี พ.ศ. 2552 บ่งชี้ว่ามีจ�านวนสถานผลิตยาแผน
โบราณเพิม่ ขึน้ ถึง 1,013 แห่ง แต่มเี พียง 23 แห่ง (2.27%) เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั การรับรอง GMP
อย่างไรก็ตามส�าหรับอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันนั้นแม้สัดส่วนของโรงงานผลิตยาแผน
ปัจจุบันที่ได้รับ GMP จะเพิ่มสูงขึ้น แต่หากพิจารณาแนวโน้มการเติบโตของโรงงาน
ผลิตยา พบว่ามีการปิดตัวของโรงงาน จาก 174 แห่งในปี พ.ศ. 2543 เหลืออยู่ 167 แห่ง
ในปี พ.ศ. 25525

ศักยภาพของอุตสาหกรรมยาในประเทศ สะท้อนให้เห็นได้จาก สัดส่วนของยาชือ่
สามัญใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในแต่ละปีนั้น บ่งชี้ถึงความสามารถของอุตสาหกรรมยาในการ
ผลิตยาทีห่ มดสิทธิบตั รขึน้ มาเพือ่ ทดแทนการน�าเข้าได้มากน้อยเพียงใด โดยพบว่าในแต่ละ
ปีมกี ารขึน้ ทะเบียนยาชือ่ สามัญใหม่เฉลีย่ ประมาณ 1,092 รายการต่อปี หรือเพียงร้อยละ
22.22 หากเทียบจ�านวนรายการยาชื่อสามัญใหม่ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในปีนั้น การผลิต
ยาชือ่ สามัญใหม่ยอ่ มจะมีผลลดการสูญเสียค่าใช้จา่ ยด้านยามากกว่าการผลิตยาเก่าทีม่ กี าร
แข่งขันทางการตลาดสูงอยูแ่ ล้ว เนือ่ งจากยาทีต่ ดิ สิทธิบตั รส่วนใหญ่มรี าคาสูงเมือ่ เทียบกับ
ยาชื่อสามัญจึงมีส่วนต่างของราคาที่จะเป็นมูลค่าประหยัดที่จะเกิดขึ้นมากกว่า รวมทั้ง

5

20

รายงานสถานการณ์ระบบยา ประจ�าปี 2552

กองควบคุมยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา Available Online: http://wwwapp1.
fda.moph.go.th/drug/zone_search/files/sea001_008.asp เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552

"... ประเทศไทยยังอยู่ ในภาวะที่ไม่สามารถ
พึ่งพาตนเองในด้านยาได้มากเท่าที่ควร
ประเทศยังคงพึ่งพิงยาจากการน�ำเข้าเป็นส่วนใหญ่..."

ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีที่ส�ำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตยาคือศักยภาพในการผลิต Active Pharmaceutical Ingredients (API)
ซึ่งพบว่ามีไม่มากนัก ซึ่งพบว่าในปัจจุบันมีโรงงานยาที่สามารถผลิตสารออกฤทธิ์ได้ไม่ถึง 10 แห่ง
ก�ำไรสุทธิของอุตสาหกรรมยาที่ต�่ ำมากน่าจะเป็นตัวชี้วัดที่ส� ำคัญอีกประการหนึ่งที่จะบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมน่าจะมีแนวโน้ม
การขาดงบประมาณในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ใหม่

ตัวชี้วัด

6
7
8
9
10
11
12

ตัวชี้วัดด้านการพึ่งพาตนเอง
(Self-reliance Indicators)

ผลการศึกษา

1

สัดส่วนมูลค่าทางการตลาดของบริษัทยาในประเทศ/นำ�เข้า6

25:75

2

สัดส่วนมูลค่าทางการตลาดของโรงงานอุตสาหกรรมยา รัฐ/เอกชน7

2.6%

3

ร้อยละของโรงงานยาแผนปัจจุบันที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อยกระดับให้ได้
มาตรฐานตาม GMP/PICS (สถิติกองควบคุมยา ณ เดือนกันยายน 2552)

94.6%

4

ร้อยละของโรงงานยาแผนโบราณที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อยกระดับให้ได้
มาตรฐานตาม GMP/PICS (สถิติกองควบคุมยา ณ เดือนกันยายน 2552)

2.27%

5

จำ�นวนตำ�รับยาชื่อสามัญใหม่ (new generics) เฉลี่ยต่อปี8

6

จำ�นวนตำ�รับยาชื่อสามัญใหม่ (new generics) เทียบกับยาชื่อสามัญทั้งหมด
ที่ขึ้นทะเบียนต่อปี9

22.22%

7

จำ�นวนโรงงานที่สามารถผลิต Active Pharmaceutical Ingredients (API)10

7

8

จำ�นวนสาร API ต่อปี11

21

9

กำ�ไรสุทธิของโรงงานยาไทย12

1,092 รายการ

3.20%

IMS (May 2009)
IMS, อ้างแล้ว
กองควบคุมยา “สถิติจ�ำนวนการขึ้นทะเบียนต�ำรับยา แผนปัจจุบันในแต่ละปี ตั้งแต่ ปี 2526-2551” Available Online: http://wwwapp1.fda.
moph.go.th/drug/zone_search/files/sea001_003.asp
จิราพร ลิ้มปานานนท์ และคณะ (2550)   รายงานวิจัยผลกระทบของข้อเรียกร้องด้านสิทธิบัตรในข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย - สหรัฐอเมริกา
ต่ออุตสาหกรรมยาชื่อสามัญในประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพ: โรงพิมพ์จุฬาฯ   
ผศ. อัษฏางค์ วงนอกและคณะ (2551) รายงานวิจัยสถานภาพทางเทคโนโลยีและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ (Active
Pharmaceutical Ingredient – API) ในประเทศไทย หน้า 26
อัษฏางค์ วงศ์นอก และคณะ, อ้างแล้ว
จิราพร ลิ้มปานานนท์ และคณะ, อ้างแล้ว
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3
มิติที่

ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยด้านยา
(Drug Safety Indicators)

ส

ำหรับการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยานั้นพบว่า ไม่มี
ข้อมูลทีใ่ ช้ระบุขนาดปัญหาในเรือ่ งความปลอดภัยด้านยาในภาพรวมได้ ดัง
นั้นการน�าเสนอข้อมูลจึงได้มาจากการส�ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่เพื่อให้เห็น
สถานการณ์โดยสังเขป
ผลการเพิกถอนทะเบียนต�ารับยาในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2551
พบว่ามีค�าสั่งการเพิกถอนทะเบียนทั้งสิ้น 17 ฉบับท�าให้มีผลเพิกถอนทะเบียนต�ารับยา
ได้ 301 ทะเบียนยา หากเปรียบเทียบกับจ�านวนทะเบียนต�ารับยาแผนปัจจุบันส�าหรับ
มนุษย์ทั้งหมด ณ 23 พฤษภาคม 2551คือ 23,956 รายการ คิดเป็นเพียงร้อยละ 1.25
เท่านัน้ หากเทียบกับข้อมูลผลการทบทวนทะเบียนต�ารับยาของประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว่างปี 2509-2527 ในโครงการ Efficacy Study Implementation Programme
(DESI) ซึ่งสามารถทบทวนยาจ�านวน 3,443 รายการ หรือ 16,000 ทะเบียน (ที่ขึ้น
ทะเบียนในประเทศระหว่าง พ.ศ.2481-2505*) พบว่าเป็นยาที่ไม่มีประสิทธิผล 1051
รายการ หรือ ร้อยละ 30.5313 ดังนั้นมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งให้มี
การทบทวนทะเบียนต�ารับยาอย่างเป็นระบบ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่ายาทีม่ กี ารจ�าหน่าย
นั้นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลจริง
ปัญหาผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่เหมาะสม ในกรณีเป็นยาชื่อพ้องมองคล้าย (Look
alike sound alike drugs, LASA) ที่มีในตลาด โดยยืนยันจากการส�ารวจปัญหา
ใน สถานพยาบาล 25 แห่ง พบว่า ปัญหา LASA ทั้งในด้านการตั้งชื่อการค้าคล้าย
กัน ฉลากยาคล้ายกัน หรือเม็ดยาคล้ายกัน พบว่าเรื่องฉลากยาหรือขวดบรรจุยาที่
คล้ายคลึงกันของบริษทั เดียวกันพบเห็นมากทีส่ ดุ รองลงมาคือปัญหาเม็ดยาทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายคลึง และเรือ่ งปัญหาชือ่ การค้าคล้ายกัน ด้วยลักษณะดังกล่าวจึงอาจท�าให้เกิดความ
เสี่ยงต่อปัญหาการจ่ายยาผิดพลาดของบุคลากรในสถานพยาบาลได้ ยังไม่พบว่ามีการ
แก้ไขปัญหา LASA อย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานรัฐทีร่ บั ผิดชอบในการขึน้ ทะเบียนต�ารับ
ยาในส่วนกลาง ส่งผลให้แต่ละสถานพยาบาลต้องหาวิธีการในการแก้ปัญหากันเอง
* หลังปี 2505 กฎหมายยาในสหรัฐฯ ก�าหนดให้ยาใหม่ทุกชนิดต้องได้รับการตรวจสอบ ทั้ง
composition, quality, labeling, safety และเพิม่ เรือ่ ง effectiveness ก่อนได้รบั ทะเบียน
ท�าให้การทบทวนครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนก่อนปี 2505
13 เยาวลักษณ์ อ�า่ ร�าไพ (2552). รายงานการทบทวนองค์ความรูแ
้ ละประสบการณ์ของต่างประเทศ
และประเทศไทยในการทบทวนทะเบียนต�ารับยาและระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. หน่วยปฏิบัติ
การวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552.
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"...ข้อมูลจ�ำนวนรายการยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนมีน้อยมาก เพียง 7 รายการ
เมื่อเทียบกับรายการยาที่มีอยู่ทั้งหมดที่มีมากถึง 23,956 รายการ
หากเปรียบเทียบกับข้อมูลการทบทวนรายการยาในสหรัฐอเมริกาในปี 2527
พบว่า มากกว่าร้อยละ 30 ที่ต้องถูกเพิกถอนทะเบียนอันเนื่องมาจาก
ไม่มีหลักฐานเพียงพอในการยืนยันประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของยา..."

อย่างก็ตามหากพิจารณาจากข้อมูลการรายงานอาการอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาของประเทศไทย  อันได้แก่  อัตราการรายงาน
ต่อล้านประชากรทีเ่ กินกว่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐานทีอ่ งค์การอนามัยโลกก�ำหนดเท่ากับ 250 รายงานต่อล้านประชากร น่าจะสะท้อนความ
เข้มแข็งของระบบการติดตามความปลอดภัยในระดับหนึ่ง  แต่ยังต้องการการพัฒนาเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการรายงานโดยแพทย์
มากขึ้น (ค่ามาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 10) รวมทั้งการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์ที่มีความรุนแรง (ค่ามาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 30)

ตัวชี้วัด
1

2

3
4

5

14

15
16

ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย
(Drug Safety Indicators)

ผลการศึกษา

จำ�นวนทะเบียนตำ�รับยาทีถูกเพิกถอนระหว่างปี พ.ศ.2545-2551 โดยสำ�นักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2553
(รายการยาทั้งหมด สำ�รวจโดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ณ 23 พ.ค. 51 เท่ากับ
23,956 ตำ�รับ)
สถิติจำ�นวนรายการยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนในปี พ.ศ. 2552 โดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2552
1.รายการยาตามชื่อสามัญที่ถูกเพิกถอนทะเบียน
2.รายการยาตามชื่อการค้าที่ถูกเพิกถอนทะเบียน

301

6
66
5 รายการ

จำ�นวนของยาปลอมทะเบียนที่ตรวจพบจากการสำ�รวจ14
จำ�นวนรายการยาที่ขึ้นทะเบียนที่มีปัญหาชื่อพ้องมองคล้าย (Look Alike Sound
Alike) (การสุ่มสำ�รวจสถานพยาบาล 25 แห่ง ทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2552)15
1.รายการยาที่มีชื่อการค้าคล้ายกัน
2.รายการยาที่มีฉลากยาหรือขวดยาคล้ายกัน (บริษัทเดียวกัน/ต่างบริษัท)
3.รายการยาที่มีกล่องยาคล้ายกัน (บริษัทเดียวกัน/ต่างบริษัท)
4.รายการยาที่มีลักษณะเม็ดยาคล้ายกัน (บริษัทเดียวกัน/ต่างบริษัท)

36 รายการ
42/27
32/2
28/40

การรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์16
1.จำ�นวนรายงานทั้งหมดต่อล้านประชากร
2.ร้อยละของการรายงานที่พบอาการอันไม่พึงประสงค์ที่มีความรุนแรง
3.ร้อยละของรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์ที่รายงานโดยแพทย์

587 รายการ
26.4%
3.24%

มาตรา 73 พรบ.ยา ฉบับ 2510 ให้ค�ำจ�ำกัดความไว้ว่า “ยาปลอม หมายถึง 1. ยาที่มีสิ่งแปลกปลอมต่างไปจากทะเบียนต�ำรับยา 2. ยาที่แสดงชื่อว่าเป็น ยา
อื่น  หรือแสดงเดือนปีที่ยาสิ้นอายุ   ซึ่งมิใช่ความจริง  3.  ยาที่แสดงว่าเป็นยา  ชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิต  หรือที่ตั้งสถานที่ผลิตยา  ซึ่งมิใช่ความจริง  
ยาที่ปลอมทะเบียนต�ำรับยา ไม่ว่าจะอ้างถึงต�ำรับยาที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้จริงหรือไม่ ก็ถือว่าเป็นยาปลอมทั้งสิ้น
เยาวลักษณ์ อ�่ำร�ำไพและคณะ, อ้างแล้ว
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, ส�ำรวจ ณ ปี พ.ศ. 2551

แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
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4
มิติที่

ตัวชี้วัดด้านความเปนธรรม
(Drug Equity Indicators)

มิ

ติความเป็นธรรมในระบบยายังคงพบปัญหาความเป็นธรรมด้านการสั่งใช้ยา โดย
ประเมินจากอัตราการจ่ายยาที่มีมูลค่าสูงที่แตกต่างกันในแต่ละระบบประกัน
สุขภาพ อย่างไรก็ตามความแตกต่างดังกล่าว ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นว่าการสั่งใช้ยา
นั้ น เป็ น ปั ญ หาในด้ า นการใช้ ย าเกิ น จ� า เป็ น ในกลุ ่ ม ที่ มี ก ารสั่ ง ใช้ ย ามาก หรื อ เป็ น
การเข้าไม่ถึงยาในกลุ่มที่มีการสั่งใช้ยาน้อย
จากผลการศึกษาที่ผ่านมา โดยศึกษาในกลุ่มยาที่มีมูลค่าสูง 2 รายการ คือ
Atrovastatin (ยาลดไขมันในเส้นเลือด) และ Clopidogrel (ยาต้านการแข็งตัวของ
ลิ่มเลือด) พบว่า กลุ่มผู้ใช้สิทธิข้าราชการในการเบิกจ่ายยา เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการ
สั่งใช้ยาสูงที่สุด ทั้งในกลุ่มยา Atorvastatin และ Clopidogrel โดยที่กลุ่มข้าราชการ
ได้รับการสั่งใช้ยา Atorvastatin ในสัดส่วนร้อยละ 26.3 ในขณะที่อีก 2 ระบบประกัน
สุขภาพ คือ ระบบประกันสังคมและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับเพียง
ร้อยละ 5.7 และ 2.2 ตามล�าดับ นอกจากนี้แบบแผนการสั่งจ่ายยา Clopidogrel
ก็มีลักษณะไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มข้าราชการได้รับยาในสัดส่วนสูงที่สูงที่สุด
แต่ทิศทางที่ส�าคัญคือการที่สถานพยาบาลถึงร้อยละ 78 ที่ก�าหนดให้มีรายการ
ยาเพียงชื่อการค้าเดียวต่อหนึ่งชื่อสามัญ ก็จะมีโอกาสลดปัญหาความไม่เป็นธรรม
ในการเข้าถึงยาที่ผ่านมาได้ระดับหนึ่ง
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"...ยังคงพบปัญหาความเป็นธรรมด้านการสั่งใช้ยา
โดยประเมินจากอัตราการจ่ายยาที่มีมูลค่าสูงที่แตกต่างกัน
ในแต่ละระบบประกันสุขภาพ..."

ตัวชี้วัด

18
19

ผลการศึกษา

1

ร้อยละของจำ�นวนโรงพยาบาลที่มีรายการยาชื่อสามัญเดียวกันและมีชื่อการค้าเดียว

2

สัดส่วนผู้ป่วยที่ได้รับยา Single-source statins18 ต่อ 100 ประชากร ในระบบประกัน
สุขภาพประเภทต่างๆ19
1. สิทธิข้าราชการ
2. สิทธิประกันสังคม
3. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

26.3
5.7
2.2

สัดส่วนผู้ป่วยที่ได้รับยา Clopidogrel ต่อ 100 ประชากร ในระบบประกันสุขภาพประเภท
ต่างๆ19
1. สิทธิข้าราชการ
2. สิทธิประกันสังคม
3. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

7.1
2.0
0.5

3

17

ตัวชี้วัดด้านความเป็นธรรม
(Drug Equity Indicators)

78:2217

ยุพดี ศิริสินสุข และคณะ (2551) รายงานโครงการประเมินบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547, หน่วยปฏิบัติการวิตัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้า 83.
Single source statins หมายถึงยากลุ่ม Statin ที่ใช้เป็นยาลดไขมัน และเป็นยาที่ยังติดสิทธิบัตรอยู่ จึงมีราคาแพง ในการรักษาสามารถใช้ยากลุ่มนี้
ที่หมดสิทธิบัตรแล้วได้ ซึ่งมีราคาถูกกว่ามาก
จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ และคณะ (2552). รายงานวิจัย “การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล
ทั่วไป ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เสนอ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, หน้า 19.

แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
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มิติที่

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพยา
(Drug Quality Indicators)

ส

ำหรับในมิติคุณภาพยา ตัวชี้วัดจะสะท้อนสถานการณ์ปัญหาคุณภาพยา
ที่มาจากกระบวนการผลิต เช่น ยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน และรวมถึงปัญหา
ในกระบวนการควบคุมคุณภาพยาระหว่างการขนส่ง
ส�าหรับการส�ารวจปัญหายาปลอมนั้น ในปี พ.ศ. 2552 ส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบตัวอย่างจ�านวน 960 ตัวอย่าง ผลปรากฏ
ว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 94.14 เป็นยาตกมาตรฐานร้อยละ 5.86 และไม่
พบยาที่เข้าข่ายยาปลอม ส�าหรับข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส�านัก
ยาและวัตถุเสพติดได้รายงานไว้ในจดหมายข่าวฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2552
พบกรณียาผิดมาตรฐานอยู่ร้อยละ 10 ของจ�านวนผลิตภัณฑ์ที่มีการตรวจสอบ
ทั้งหมด ส�าหรับความแตกต่างดังกล่าว เนื่องมาจากลักษณะของตัวอย่างที่กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับนั้นมักเป็น ยาที่สถานพยาบาลมีความสงสัยว่าจะเป็น
ยาที่มีปัญหาในด้านคุณภาพ จึงท�าการส่งตรวจเพื่อยืนยัน ท�าให้ร้อยละของปัญหา
ที่พบมากกว่าในกรณีการส่งตรวจของ อย. ที่สุ่มยาในท้องตลาดส่งตรวจวิเคราะห์
ก�าลังคนในด้านผู้ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมยา ตามกฎหมายหรือที่
เรียกว่า สารวัตรยา นับเป็นตัวชี้วัดที่ส�าคัญถึงระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบ
คุณภาพ มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมยา ส�าหรับอัตราก�าลังสารวัตรยาพบว่า
ในปี พ.ศ. 2552 เจ้าหน้าที่สารวัตรยา 1 คนจะต้องรับผิดชอบส�ารวจโรงงานผลิตยา
มากถึง 17 แห่ง ตัวเลขดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงปัญหาการขาดก�าลังคนใน
สาขานี้อยู่มาก
ส�าหรับปัญหาคุณภาพยาอันเนื่องมาจากคุณภาพของระบบการจัดส่งและ
กระจายยา จากการศึกษาพบว่า ในการขนส่งวัคซีนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งวัคซีน พบว่ามีการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งเพียงร้อยละ 9.9
เท่านั้น ตัวเลขดังกล่าวเป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนถึงปัญหาที่ปรากฏจากระบบ
การขนส่งเภสัชภัณฑ์ของประเทศที่ยังคงต้องการการปรับปรุงต่อไป
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"...การขนส่งวัคซีนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัคซีน
พบว่ามีการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งเพียงร้อยละ 9.9 เท่านั้น"

ตัวชี้วัด

20
21
22
23
24
25

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพยา
(Drug Quality Indicators)

ผลการศึกษา

1

ร้อยละของยาปลอม20 ในประเด็นปัญหาคุณภาพยา ที่ตรวจพบจากการสำ�รวจ

o21

2

ร้อยละของยาผิดมาตรฐาน22 (ข้อมูลสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

5.8623

3

ร้อยละของยาผิดมาตรฐาน22 (ข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

1024

4

จำ�นวนโรงงานต่อผู้ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมยาตามกฎหมายยา (สารวัตรยา) 1 คน

1723

5

ร้อยละของการขนส่งวัคซีนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัคซีนที่มีการควบคุม
อุณหภูมิระหว่างการขนส่ง

9.9%25

ในกรณีนี้หมายถึง ยาปลอมที่มีความหมายจากมิติด้านคุณภาพ ซึ่งมาตรา 73 พรบ.ยา ฉบับ 2510 ให้ค�ำจ�ำกัดความไว้ว่า “ยาปลอม หมายถึง ยาที่มี
ความแรงของสารออกฤทธิ์มีความเบี่ยงเบนจากค่ามาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในทะเบียนต�ำรับยา มากกว่าหรือน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์”
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จากการส�ำรวจข้อมูลในปีงบประมาณ 2552 โดยกองควบคุมยา
มาตรา 74 พรบ.ยา ฉบับ 2510 ให้คำ� จ�ำกัดความไว้วา่ “ยาผิดมาตรฐาน หมายถึง 1. ยาทีค่ วามแรงของสารออกฤทธิข์ าดหรือเกินจากเกณฑ์ตำ�่ สุดหรือสูงสุด
ของทะเบียนต�ำรับที่ขึ้นทะเบียนไว้ 2. ยาที่ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นที่จะมีผลต่อคุณภาพยาไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จากการส�ำรวจข้อมูลในปีงบประมาณ 2552 โดยกองควบคุมยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2552). จดหมายข่าวของศูนย์รวบรวมปัญหาคุณภาพยา โดยส�ำนักยาและวัตถุเสพย์ติด ฉบับที่ 35 เดือนมกราคม-เมษายน
2552 หน้า 3.
กรกมล รุกขพันธุ์ (2552). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการวัคซีน โดยประสาน
ความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน.  

แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
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6
มิติที่

ตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงยาจ�าเปน
(Accessibility and
Affordability Indicators)

ปั

ญหาด้ า นการเข้ า ถึ ง ยาเป็ น อี ก หนึ่ ง ด้ า นที่ ยั ง คงเป็ น ปั ญ หาส� า หรั บ คนไทย
โดยจากการส�ารวจของ อย. พบว่า พ.ศ. 2552 ยังคงมีรายการยาก�าพร้าซึ่งเป็น
ยาจ�าเป็นที่ไม่สามารถจัดหาได้ในประเทศไทยอยู่ประมาณ 26 รายการ
อย่างไรก็ตามในการแก้ปัญหาการเข้าถึงยารัฐได้ด�าเนินการจัดหายาจ�าเป็นที่
มีราคาแพงโดยการใช้มาตรการการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา จ�านวน 7 รายการ
และความพยายามในการจัดหายาร่วมเพื่อให้ได้ยาราคาถูกลง แต่ก็ยังอยู่ในระดับต�่า
คือเพียงร้อยละ 11.5 เท่านั้น
แต่สงิ่ ทีน่ า่ สนใจยิง่ กว่านัน้ คือ สถิตริ าคายาทีค่ นไทยบริโภคอยูโ่ ดยเปรียบเทียบ
กับราคาสากลในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ซื้อหาจากโรงพยาบาลรัฐ หรือจาก
ร้านขายยาเอกชน ตัวอย่างเช่น ในกรณีโรงพยาบาลรัฐ จัดหายาในกลุ่มยาต้นแบบ
มีการซื้อยาในราคาที่สูงกว่าราคาสากลที่มีการจัดซื้อในต่างประเทศที่มีการส�ารวจ
อยู่ถึง 3.30 เท่า ในขณะที่ราคาขายสูงกว่าราคาสากลอยู่ถึง 4.36 เท่า ปรากฎการณ์
การจัดซือ้ ยาและการขายยาทีม่ รี าคาแพงกว่าราคาสากล พบในกรณีกลุม่ ยาต้นแบบ
ในร้านขายยา ที่พบว่าสูงกว่าราคาซื้อในต่างประเทศที่ส�ารวจถึง 9.67 เท่า
และมีราคาขายสูงกว่าถึง 11.60 เท่า ทั้งสองกรณีล้วนสะท้อนให้เห็นว่า
คนไทยต้องจ่ายค่ายาแพงมากกว่าประเทศอืน่ หลายเท่า ทัง้ ยาชือ่ สามัญ
และยาต้นแบบ ซึง่ สะท้อนปัญหาในเรือ่ งการควบคุมราคายาในประเทศ
ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงยาจ�าเป็นของประชาชนไทย

28
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"สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยต้องจ่ายค่ายาแพง
มากกว่าประเทศอื่นหลายเท่า ทั้งยาชื่อสามัญ และยาต้นแบบ
ซึ่งสะท้อนปัญหาในเรื่องการควบคุมราคายาในประเทศ
ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงยาจ�ำเป็นของประชาชนไทย..."

ตัวชี้วัด

26
27
28
29

ตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงยา
(Accessibility & Affordability Indicators)

ผลการศึกษา

1

จำ�นวนรายการยากำ�พร้าที่ไม่สามารถจัดหาได้ (ไม่มีจำ�หน่ายในประเทศ)

2626

2

จำ�นวนรายการยาที่รัฐบาลจัดหายาตามมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา (CL)

727

3

ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยารวมเมื่อเทียบกับมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งหมด28

4

ค่ากลาง (Median) ของราคาซื้อ/ราคาขายยาในประเทศ เปรียบเทียบกับราคาสากล
(ซื้อ/ขาย) (หน่วย: เท่า)29

11.5%

4.1 ราคาซื้อ/ราคาขายยาในประเทศ กรณีโรงพยาบาลรัฐ ในกลุ่มยาต้นแบบ

3.30 / 4.36

4.2 ราคาซื้อ/ราคาขายยาในประเทศ กรณีโรงพยาบาลรัฐ ในกลุ่มยาชื่อสามัญ

1.46 / 2.55

4.3 ราคาซื้อ/ราคาขายยาในประเทศ กรณีร้านขายยา ในกลุ่มยาต้นแบบ

9.67 / 11.60

4.4 ราคาซื้อ/ราคาขายยาในประเทศ กรณีร้านขายยา ในกลุ่มยาชื่อสามัญ

1.48 / 3.31

ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2552
กระทรวงสาธารณสุข Available Online: http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/CLQ&A.doc และหนังสือราชการ สปสช.05/013521
ลงวันที่ 25 กันยายน 2550
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ ส�ำนักงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2550). Available online: http://dmsic.moph.
go.th/idma/drug_mgmt4_V.php?slink=&stype=D&yearArg=2007&Submit=%A0%A0+%B4%D9%A2%E9%CD%C1%D9%C5+%A0%A0+
Health Action International (2006) Medicine prices, availability, affordability & price components, Survey summary report of
Thailand by Faculty of Pharmacy, Mahidol University and the Office of the Food and Drug Administration, Ministry of Public Health,
Available online: http://www.haiweb.org/medicineprices/surveys/200610TH/sdocs/Thailand-summary-report-FINAL.pdf

แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
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มิติที่

ตัวชี้วัดด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสม
(Rational Use Indicators)
ตัวชีว้ ดั ต่างๆ ทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นการอธิบายจากมุมมองของผลิตภัณฑ์
ต่างๆ โดยไม่ครอบคลุมถึงวิธกี ารปฏิบตั หิ รือพฤติกรรมของผูส้ งั่ ใช้ยา หรือผูใ้ ช้ยา แม้วา่
ในระดับประเทศจะมีการก�าหนดนโยบายแห่งชาติด้านยาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
มีการประกาศใช้บัญชียาหลักแห่งชาติเป็นแนวทางในการสั่งใช้ยาก็ตาม แต่ส�าหรับ
การปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลและในชุมชนยังพบปัญหาการใช้อยู่มาก
ทั้งจากตัวผู้สั่งใช้ยา และตัวผู้บริโภค รวมถึงเรื่องกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ
ที่โน้มน้าวให้ผู้บริโภคบริโภคยาอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนความล้มเหลว
ของการน�านโยบายแห่งชาติด้านยาไปปฏิบัติได้ประการหนึ่ง
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง โครงสร้ า งที่ จ� า เป็ น ในการรองรั บ การใช้ ย าที่ เ หมาะสม
ประเทศไทยยังขาดหน่วยงานหลักในระดับชาติในการสนับสนุนการใช้ยาทีเ่ หมาะสม
ยังไม่มหี น่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการติดตามและป้องกันปัญหาในเรือ่ งเชือ้ ดือ้ ยา มีเพียง
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ (NARST) ภายใต้กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์เท่านั้น
ตัวชี้วัดที่สะท้อนการใช้ยาอย่างเหมาะสมที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ มูลค่า
การใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ แม้จะพบว่าโรงพยาบาลของรัฐมีมูลค่าการใช้ยา
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติสงู อยูใ่ นเกณฑ์ประมาณ 80-90% โดยโรงพยาบาลชุมชนจะ
มีการเบิกจ่ายยาตามบัญชียาหลักมากกว่ากรณีของโรงพยาบาลศูนย์ แต่ขอ้ ค้นพบของ
เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข และคณะ30 พบว่าเมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้ยาในบัญชี
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เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข, อรลักษณ์ พัฒนาประทีป, (2552). รายงานการศึกษา เรื่องประเมิน
การใช้ยาก่อนและหลังการเบิกจ่ายตรงของสวัสดิการข้าราชการในโรงพยาบาลโรงเรียน
แพทย์ในกรุงเทพมหานคร 29 กันยายน 2552, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, Available
online :http:kb.hsri.or.th/d.space/handle/123456789/2767

"...แม้ว่าในระดับประเทศจะมีการก�ำหนดนโยบายแห่งชาติด้านยาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
มีการประกาศใช้บัญชียาหลักแห่งชาติเป็นแนวทางในการสั่งใช้ยา แต่ส�ำหรับการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
ในสถานพยาบาลและในชุมชนยังพบปัญหาการใช้ยาอยู่มาก ทั้งจากตัวผู้สั่งใช้ยาและตัวผู้บริโภค
รวมถึงเรื่องกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆที่โน้มน้าวให้ผู้บริโภคบริโภคยาอย่างไม่ถูกต้อง
ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนความล้มเหลวของการน�ำนโยบายแห่งชาติด้านยาไปปฏิบัติได้ประการหนึ่ง..."

ยาหลักแห่งชาติและนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ พบว่า ผู้ป่วยหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีแนวโน้มที่จะใช้ยาในบัญชียาหลักแห่ง
ชาติมากขึ้นจากร้อยละ 71.9 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 74.4 ในปี
2550 ส�ำหรับผูป้ ว่ ยสวัสดิการข้าราชการมีแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั ยาใน
บัญชียาหลักลดลงในแต่ละปี โดยใช้ยาในบัญชียาหลักร้อยละ 54.1
ในปี 2548 และลดลงเป็นร้อยละ 43.7 ในปี 2550

ตัวชี้วัด

31

32

นอกจากนี้ผลส�ำรวจกรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
พบว่า มีการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วยโดยไม่มีเหตุผลจ�ำเป็น
เพียงพออยู่ถึงร้อยละ 42 สถานการณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องเตือน
ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่า หากยังคงไม่แก้ไขปัญหาการใช้ยา อาจเกิด
ภาวะเชื้อดื้อยาตามมาได้

ตัวชี้วัดด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสม
(Rational Use Indicators)

ผลการศึกษา

1

มีนโยบายระดับชาติที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

นโยบายแห่งชาติด้านยา
พ.ศ. ๒๕๓๖

2

มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบติดตามการใช้ยาที่เหมาะสม (Rational Drug Use)
ในระดับประเทศหรือไม่

3

มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการป้องกันหรือลดการเกิดเชื้อดื้อยา
ในระดับประเทศหรือไม่

4

สัดส่วนมูลค่าการใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติเมื่อเทียบกับยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติของหน่วยงานรัฐ (โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป /
โรงพยาบาลชุมชน)

5

ร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะในกลุ่มที่ไม่จำ�เป็นต้องได้รับ

ไม่มี
ไม่มี
(80.1 / 90.3)31

42%32

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข. (2550). Available online: http://dmsic.moph.go.th/idma/drug_mgmt3_V.php?slink
=&htype=7&yearArg=2007&Submit=%A0%A0+%B4%D9%A2%E9%CD%C1%D9%C5+%A0%A0+ และ http://dmsic.moph.go.th/idma/
drug_mgmt3_V.php?slink=&htype=3&yearArg=2007&Submit=%A0%A0+%B4%D9%A2%E9%CD%C1%D9%C5+%A0%A0+
นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ (2552) โครงการ Antibiotics Smart Use (ASU) Project Phrase I

แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

31

ค่าใช้จ่ายด้านยาในประเทศ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สวนกระแสเศรษฐกิจ
ผศ.ภญ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์*

นับตัง้ แต่ปลายปี 2547 เป็นต้นมา เศรษฐกิจไทยได้เผชิญกับปัจจัยลบนานับประการ
ตั้งแต่เหตุธรณีพิบัติภัย เหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ สถานการณ์ความไม่แน่นอนทาง
การเมืองในประเทศ ผนวกกับข้อจ�ำกัดจากปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของราคาน�ำ้ มัน
ในตลาดโลก และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอตัว
มีการลงทุนลดลง ความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคลดลง และอัตราการว่างงานเพิม่ สูงขึน้ ในขณะที่
แนวโน้มค่าใช้จา่ ยด้านยาของประเทศไทยกลับเพิม่ ขึน้ จากมูลค่า 64,102 ล้านบาท ในปี พ.ศ.
2543 เป็น 172,019 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2550 หากคิดเป็นค่าใช้จา่ ยด้านยาต่อหัวประชากร
เพิ่มขึ้นจาก 1,036 บาท ในปี พ.ศ. 2543 เป็น 2,729 บาท ในปี พ.ศ. 2550 (ภาพที่ 1
และ 2)

* คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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หลักการค�ำนวณมูลค่าการบริโภคยา
ข้อมูลค่าใช้จา่ ยด้านยาแสดงให้เห็นถึง มูลค่าการบริโภคยา ณ ราคาผูบ้ ริโภค และการกระจายยาผ่านช่องทางต่างๆ ในประเทศ
ทั้งภาครัฐและเอกชนจนถึงมือผู้บริโภค ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านยาจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับการวางแผนนโยบายด้านยาของประเทศ
เพราะจะสามารถแสดงสัดส่วนการบริโภคยาของภาครัฐและเอกชน ภาคส่วนใดมีภาระค่าใช้จ่ายด้านยาสูงมากน้อยเพียงใด
ปัจจุบันการรายงานมูลค่าการบริโภคยาของประเทศไทยอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากที่มีอยู่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
การค�ำนวณค่าใช้จ่ายด้านยาในครั้งนี้ ใช้ข้อมูลจากรายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2543-2550 ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ประกอบกับค่า Correcting Factor (CF) (รุ่งเพ็ชร สกุลบ�ำรุงศิลป์ และคณะ, 2547) มีวิธีการค�ำนวณหลักคือ
1. น�ำเข้าข้อมูลจาก อย. ได้แก่ มูลค่าการผลิต และการน�ำเข้า (ในราคา Cost, Insurance and Freight or CIF) ปรับด้วย
ค่า CF โดยค่า CF การผลิตและน�ำเข้าเท่ากับ 1.263 และ 1.003 ตามล�ำดับ
2. น�ำเข้ามูลค่าการส่งออกนั้นใช้มูลค่าส่งออกจากกรมศุลกากร
3. มูลค่ายาเพื่อบริโภคในประเทศ ณ ราคาผู้ประกอบการ
   = (มูลค่าการผลิต x CF ผลิต) + (มูลค่าน�ำเข้า x CF น�ำเข้า) - (มูลค่าส่งออก)
4. ประมาณการมูลค่ายาเพื่อบริโภคในประเทศ ณ ราคาผู้ประกอบการ ที่มีการกระจายยา ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
โรงพยาบาล ร้านยา คลินิก และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 1)
4.1 ในปี พ.ศ. 2543 และ 2544 ใช้ค่าสัดส่วนการกระจายจากการศึกษาของ รุ่งเพ็ชร สกุลบ�ำรุงศิลป์และคณะ
4.2 ในปี พ.ศ. 2545-2550 ค่าสัดส่วนการกระจายกลุ่มโรงพยาบาลและร้านยาใช้ค่าที่ปรับจากฐานข้อมูลของ IMS
4.3 ส�ำหรับสัดส่วนการกระจายในช่องทางคลินิกก�ำหนดเป็นค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544
5. มูลค่าการบริโภคยาของประเทศ ในราคาผู้บริโภค (consumer price)
   = (มูลค่ายาเพื่อบริโภคในประเทศ ณ ราคาผู้ประกอบการ ในช่องทางนั้นๆ) x (mark up ในช่องทางนั้นๆ)
ตารางที่ 1 ค่าสัดส่วนการกระจายยาผ่านช่องทางการกระจายยาในประเทศไทย
2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

โรงพยาบาล

50.81

51.41

51.41

51.41

59.4

59.8

61.17

62.21

ร้านยา

29.50

29.57

29.57

29.57

21.58

21.18

19.81

18.77

คลินิก

9.81

9.74

9.74

9.74

9.74

9.74

9.74

9.74

อื่นๆ

9.88

9.28

9.28

9.28

9.28

9.28

9.28

9.28

ภาพที่ 1 ค่าใช้จ่ายด้านยาต่อประชากร ในมูลค่าของแต่ละปี และมูลค่าในปี พ.ศ. 2550
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ป
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มูลคาในป พ.ศ. 2550
มูลคาของแตละป
ภาพที่ 2 ค่าใช้จ่ายด้านยาต่อปี (ค�ำนวณมูลค่าในปี พ.ศ. 2550)
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รอยละรอยละ
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50 ายด้านสุขภาพและรายจ่ายด้านยาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2543-2550
ภาพที่ 3 รายจ่
43.04
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39.64
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36.14
45
39.64
32.81
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นสุขภาพต
%รายจ
อรายจอ าGDP
ยสุขภาพ
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20
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3.32
3.4
105
2.03
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3.68
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2543
2546
2547
1.27
1.38 25481.51 25491.54 2550
1.2
1.06
1.15
0
ป
2543
2544
2545
2546
2547
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หมายเหตุ: 1. ขอมูล GDP จาก http://www.nesdb.go.th/econSocial/macro/gdp_data/mainaccount.htm
2. ขอมูลรายจายสุขภาพ จาก International Health Policy Program, Thailand
หมายเหตุ: 1. ขอมูล GDP จาก http://www.nesdb.go.th/econSocial/macro/gdp_data/mainaccount.htm
2. ขอมูลรายจายสุขภาพ จาก International Health Policy Program, Thailand

เมื่อคิดเป็นร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
จะเห็นว่ารายจ่ายด้านยาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.06 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ ในปี พ.ศ. 2543 เป็นร้อยละ 2.03 ในปี
พ.ศ. 2550 โดยรายจ่ายด้านยาจัดเป็นองค์ประกอบหลักของ
รายจ่ายสุขภาพ โดยเฉพาะค่ายาแผนปัจจุบันซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 43.04 ของรายจ่ายสุขภาพรวมในปี พ.ศ. 2548 (ภาพที่ 3)
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เมือ่ พิจารณาในภาคการผลิตและการน�ำเข้ายาแผนปัจจุบนั
จะพบว่าสัดส่วนของมูลค่ายาส�ำเร็จรูปน�ำเข้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สัดส่วนของมูลค่ายาที่ผลิตในประเทศ
กลับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2550 มูลค่า
การน�ำเข้าสูงกว่ามูลค่าการผลิตถึง 40,000 ล้านบาท โดยประมาณ
(ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 ร้อยละของมูลค่าผลิตและน�ำเข้ายาแผนปัจจุบันส�ำหรับมนุษย์ พ.ศ. 2526-2548

รอยละ

รอยละ

100.00
90.00 100.00
80.00 90.00
70.00 80.00
48.48 44.42
60.00 70.00
50.00 60.00 48.48
40.00 50.00
51.52 55.58
30.00 40.00 51.52
20.00 30.00
10.00 20.00
0.00 10.00
2543
2544
0.00
2543

59.33

45.68
45.68
44.42

54.32
40.67
55.58
54.32

66.15
64.69
58.81 61.95
66.15
64.69
59.33 58.81 61.95
41.19
38.05
35.31 33.85
40.67 41.19
38.05
35.31 33.85

ป
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2544
2545
2546
2547
2549
2550
ผลิตภายในประเทศ
นำเขา 2548
ผลิตภายในประเทศ
นำเขา

ป

ลานบาท

ลานบาท

ภาพที่ 5 ค่าใช้จ่ายด้านยาที่กระจายผ่านช่องทางการกระจายไปยังผู้บริโภค

190,000
180,000
170,000 190,000 โรงพยาบาล
15,108
160,000 180,000
150,000 170,000 รานยา โรงพยาบาล
15,857 15,108
140,000 160,000 คลินิก
รานยา
130,000 150,000
30,558 15,857
120,000 140,000 อื่นๆ คลินิก
10,933
110,000 130,000
9,969
30,558
11,474
100,000 120,000
10,933
อื่นๆ
10,463
8,605
9,969 23,338 11,474
90,000 110,000
9,032
22,752 10,463
7,495
80,000 100,000
8,605
7,867
23,338
70,000 90,000
6,435
6,512
22,752
7,495 20,011 9,032
6,834
6,753
6,053
60,000 80,000
23,884
110,497
7,867
6,010
20,749 6,51220,503 6,435
50,000 70,000
20,011
18,074
6,834
6,753
6,053
60,000
78,623
40,000
23,884
110,497
6,010
70,087
20,749
20,503
60,096
30,000 50,000 18,074
78,623
45,303
20,000 40,000
39,35
38,891
33,964
70,087
60,096
10,000 30,000
45,303
39,35
38,891
- 20,000 33,964
10,000
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
ป

-

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

ป

รอยละ
รอยละ
กลุ่มยาที่มีมูลค่าตลาดในสัดส่วนสูงสุด คือ GENERAL
เมื่อพิจารณาช่องทางการกระจายหลักของยา จะเห็นว่า
100ประกอบด้วย 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ โรงพยาบาล และร้านยา ANTI-INFECTIVES-SYSTEMIC คิดเป็นร้อยละ 19-23 รองลงมา
โดยการกระจายยาผ่
า นโรงพยาบาลมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง คื อ ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM คิ ด เป็ น
100
80ต่อเนื่อง จากร้อยละ 51 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 62 ในปี 2550 ร้อยละ 14-17 ของตลาด (ภาพที่ 6)
(ภาพที80
่ 5)
60
60
40
40
20
20
0
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550 ป
02543
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RESPIRATORY
SYSTEM
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2544
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2547
2548
2549
2550 ป 37
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MUSCULO-SKELETAL
SYSTEM
CENTRALALIMENTARY
NERVOUS SYSTEM
SYSTEM
GENERAL ANTI-INFECTIVES-SYSTEMIC
TRACT AND METABOLISM CARDIOVASCULAR
RESPIRATORY
SYSTEM
DERMATOLOGICALS
BLOOD AND
BLOOD
FORMINGSYSTEM
ORGANS
GENITO-URINARY
SYSTEM AND
SEX HORMONES
MUSCULO-SKELETAL SYSTEM
CENTRAL
NERVOUS
CARDIOVASCULAR
SYSTEM

30,000
20,000
10,000

-

33,964

39,35

45,303

2543

2544

2545

38,891

2546

60,096

2547

2548

2549

2550

ป

ภาพที่ 6 สัดส่วนมูลค่าผลิตและการน�าเข้ายาแผนปัจจุบัน จ�าแนกตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
รอยละ
100
80
60
40
20
0

2543

2544

2545

GENERAL ANTI-INFECTIVES-SYSTEMIC
MUSCULO-SKELETAL SYSTEM
DERMATOLOGICALS
HOSPITAL SOLUTIONS
SYSTEMIC HORMONAL
VARIOUS

2546

ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นยาที่ สู ง ขึ้ น นี้ เป็ น เพราะคนไทยใช้ ย า
อย่างฟุ่มเฟือย และ/หรือ ยามีราคาแพง ความพยายามต่างๆ
ในการสร้างความตระหนักเพื่อน�าไปสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
และการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมราคายาเพื่อเพิ่มการ
เข้าถึงยาจ�าเป็น เป็นสิ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ
อย่างจริงใจและจริงจัง

รายงานสถานการณ์ระบบยา ประจ�าปี 2552

2548

ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS
ANTINEOPLASTICS
PREPARATIONS PARASITOLOGY

กล่าวโดยสรุป ค่าใช้จ่ายด้านยาในประเทศไทย มีมูลค่า
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะหลายปีที่ผ่านมา ไม่เว้นแม้ใน
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่สวนทางกับการเติบโต
ของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่าสัดส่วน
มู ล ค่ า การผลิ ต ยาในประเทศมี แ นวโน้ ม ลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ ยา
น�าเข้า และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายตามกลุ่มทางเภสัชวิทยา พบว่า
กลุ่มยาปฏิชีวนะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูงสุดในทุกปี
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2547

เอกสารอ้างอิง

2549

2550

ป

RESPIRATORY SYSTEM
CARDIOVASCULAR SYSTEM
GENITO-URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES
SENSORY ORGANS
DIAGNOSTIC AGENTS

1. รุ่งเพ็ชร สกุลบ�ารุงศิลป์, อัญชลี จิตรักนที, เยาวลักษณ์ อ�่าร�าไพ,
ศิริพา อุดมอักษร, กรแก้ว จันทภาษา, สุนทรี วัชรด�ารงกุล
และคณะ. (2547) มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 25432544. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

สถานการณ์ด้านราคายา
ของประเทศไทย
รศ.ภญ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์*

ก

ล่าวได้วา่ ประเทศไทยยังไม่มกี ฏหมายโดยตรงทีค่ วบคุมราคายาทีจ่ �ำหน่ายทัง้ ในภาครัฐและเอกชน
ไม่ว่าจะเป็นในระดับการขายยาแบบขายส่งหรือขายตรงต่อผู้บริโภค ไม่มีการควบคุมราคายา
ตั้งแต่ขั้นตอนของการน�ำเข้า หรือระหว่างห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งท�ำให้การควบคุมที่ส่วนปลายทางนี้ท�ำได้
ยาก มาตรการควบคุมราคายาที่ประเทศไทยด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่มาตรการควบคุมราคายา
โดยตรงตาม พ.ร.บ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งให้อ�ำนาจคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการในการก�ำหนดราคา
จ�ำหน่าย ไม่ให้ผจู้ �ำหน่ายจ�ำหน่ายในราคาทีส่ งู กว่าทีก่ �ำหนด และก�ำหนดอัตราก�ำไรสูงสุดต่อหน่วยของ
สินค้า และก�ำหนดอัตราส่วนระหว่างราคาซื้อและราคาจ�ำหน่ายในแต่ละช่วงการค้า ก�ำหนดให้ผู้ผลิต
ผู้จ�ำหน่ายหรือผู้น�ำเข้า แจ้งราคาซื้อ หรือราคาจ�ำหน่าย แต่ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการฯ ไม่ได้น�ำ
มาตรการทางกฎหมายมาใช้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มยารักษาโรค เนื่องจากยังไม่มีกฎเกณฑ์
ที่ชัดเจนที่ใช้ก�ำหนดราคาจ�ำหน่ายหรืออัตราก�ำไร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคา (คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาฯ,2544)
ในทางอ้อมกระทรวงสาธารณสุขควบคุมราคายาที่หน่วยงานราชการจัดซื้อโดยใช้ระบบราคา
อ้างอิง ซึง่ เป็นฐานข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการจัดซือ้ ของหน่วยงานราชการต่างๆ เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ใช้ขอ้ มูลราคายาในการต่อรองราคากับผูจ้ �ำหน่าย (วิทยา กุลสมบูรณ์, 2544) นอกจากนีต้ ามนโยบาย
ในปี 2541 ของกระทรวงสาธารณสุขทีส่ ง่ เสริมมาตรการจัดซือ้ ยาร่วมกัน มีผลท�ำให้ราคายาถูกลง (วิทยา
กุลสมบูรณ์, 2544 และศิริพา อุดมอักษร, 2548) การก�ำหนดราคายา โดยน�ำผลการประเมินด้านเภสัช
เศรษฐศาสตร์ มาใช้ประกอบการเจรจาต่อรองราคายา ก่อนที่จะคัดเลือกรายการยาจ�ำเป็นที่มีราคา
เหมาะสมมาบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อการเจรจาต่อรองราคายาและคัดกรองรายการยาที่มี
ความคุ้มค่าต่อการเบิกจ่ายเป็นอีกมาตรการที่มีประสิทธิภาพ (คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา, 2547)
ค�ำถามคือมาตรการเหล่านี้สามารถควบคุมราคายาไม่ให้แพงได้จริงหรือไม่ สามารถควบคุมให้
ยาชือ่ การค้าเดียวกันมีราคาเดียวกันได้หรือไม่ และมาตรการเหล่านีท้ ำ� ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผบู้ ริโภค
และผู้ที่ต้องจ่ายค่ายาได้หรือไม่
* คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

39

จากรายงานเรือ่ ง ราคายา ความเพียงพอ ความสามารถใน
การจ่าย และองค์ประกอบของราคายาในประเทศไทย (Sooksriwong C.) แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลต่างๆ ซื้อยาตัวเดียวกัน
ในราคาต่างกันและจ�ำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาต่างกัน ก�ำหนด
ส่วนต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขายต่างกัน ซึ่งเหตุการณ์นี้
ก็ถูกพบที่ร้านขายยาเช่นกัน ยาต่างๆ มีความแตกต่างระหว่าง
ส่วนต่างของราคายาในแต่ละห่วงโซ่ของการกระจายยาจาก
ผู้ผลิตมาจนถึงมือผู้บริโภค

1. ราคาซื้อและราคาขายยาในโรงพยาบาลรัฐ
พบว่าค่ากลาง (median) ของราคาซือ้ ยาชือ่ สามัญเท่ากับ
1.46 เท่ า ของราคายาอ้ า งอิ ง สากล (MPR, Median Price
Reference)** ราคาขายเท่ากับ 2.55 เท่าของราคายาอ้างอิงสากล
คิดเป็นส่วนต่างร้อยละ 74.7 ส�ำหรับยาต้นแบบ 8 รายการทีส่ ำ� รวจ
พบว่าค่ากลางของราคาซื้อยาต้นแบบเท่ากับ 3.3 เท่าของราคายา
อ้างอิงสากล ราคาขายเท่ากับ 4.36 เท่าของราคายาอ้างอิงสากล
คิดเป็นส่วนต่างร้อยละ 32.0

2. ราคาซือ้ และราคาขายยาในร้านขายยาภาคเอกชน
ค่ากลาง (median) ของราคาซื้อยาชื่อสามัญเท่ากับ 1.48
เท่าของราคายาอ้างอิงสากล ราคาขายเท่ากับ 3.31 เท่าของราคา
ยาอ้างอิงสากล คิดเป็นส่วนต่างร้อยละ 123.6 ส�ำหรับยาต้นแบบ
8 รายการที่ส�ำรวจพบว่าค่ากลางของราคาซื้อยาต้นแบบเท่ากับ
9.67 เท่าของราคายาอ้างอิงสากล ราคาขายเท่ากับ 11.6 เท่าของ
ราคายาอ้างอิงสากล คิดเป็นส่วนต่างร้อยละ 19.96

3. เปรียบเทียบราคายาในภาครัฐและเอกชน
ในส่วนของราคาซือ้ ยา ร้านขายยาจะซือ้ ยาได้ในราคาแพง
กว่าโรงพยาบาลรัฐ กล่าวคือซื้อยาต้นแบบได้ในราคาแพงกว่า
ร้อยละ 66.9 ซื้อยาชื่อสามัญแพงกว่าร้อยละ 28.6 และส�ำหรับ
ราคาขายยาร้านขายยาจะขายยาต้นแบบแพงกว่าโรงพยาบาลรัฐ
ร้อยละ 43 ขายยาชื่อสามัญแพงกว่าโรงพยาบาลรัฐร้อยละ 37
แต่ยาชื่อสามัญบางตัว เช่น Atenolol 50 mg ขายในโรงพยาบาล
รัฐเท่ากับ 3.01 MPR แต่ขายในร้านขายยา 6.02 MPR ราคาแพง
กว่ากันเท่าตัว หรือ Omeprazole 20 mg ขายในโรงพยาบาลรัฐ
เท่ากับ 0.72 MPR แต่ขายในร้านขายยา 2.23 MPR ราคาแพงกว่า
กันสามเท่า
**
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ตาราง 1 ราคาซื้อและราคาขายยาของโรงพยาบาลรัฐ

ประเภทยา

Median
Median
MPR
MPR ของ
ราคาซื้อโดย ของราคา
ขายโดย
โรงพยาบาล โรงพยาบาล
รัฐ
รัฐ

ร้อยละ
ที่แตกต่าง
ระหว่าง
ราคาซื้อ
และขาย

ยาต้นแบบ
(N=8)

3.30

4.36

32.0

ยาชื่อสามัญ
(N=31)

1.46

2.55

74.7

ตาราง 2 เปรียบเทียบราคายาต้นแบบและราคายาชื่อสามัญ
ที่จ�ำหน่ายแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐ

ราคายา ราคายา สัดส่วน
ต้นแบบ ชื่อสามัญ ราคา

ชื่อยา
Azithromycin

7.94

3.56

2.2

Erythropoietin
alpha inj.

1.64

0.78

2.1

Phenytoin

15.82

5.75

2.8

ตาราง 3 ราคาซื้อและราคาขายยาของร้านขายยาภาคเอกชน
Median
MPR ของ
ราคาซื้อ
โดยร้าน
ขายยา

Median
MPR ของ
ราคาขาย
โดยร้าน
ขายยา

ร้อยละ
ที่แตกต่าง
ระหว่าง
ราคาซื้อ
และขาย

ยาต้นแบบ
(N=17)

9.67

11.60

19.96

ยาชื่อสามัญ
(N=22)

1.48

3.31

123.6

ประเภทยา

ราคายาจะถูกน�ำเสนอในรูปของ median price ratios (MPR) ซึง่ ค�ำนวณมาจากการน�ำราคายาทีส่ �ำรวจได้หารด้วยราคายาอ้างอิงสากล (บาท) ดังนัน้ MPR
เท่ากับ 1 หมายถึงราคายาที่ส�ำรวจเท่ากับราคายาอ้างอิง หาก MPR เท่ากับ 2 จะหมายถึงราคายาที่ส�ำรวจได้แพงกว่าราคายาอ้างอิง 2 เท่า ราคายาอ้างอิง
สากลที่ใช้ในการศึกษานี้มาจาก Management Sciences for Health (MSH) International Medicine Price Indicator Guide (http://erc.msh.org)
ซึ่งเป็นราคายาที่ได้จากการรวบรวมราคาจาก supplier รายใหญ่ จึงถือเป็นราคายาที่เหมาะสมส�ำหรับการจัดซื้อภาครัฐ ทั้งนี้การใช้ราคายาอ้างอิงจะท�ำให้
การเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น

รายงานสถานการณ์ระบบยา ประจ�ำปี 2552

4. ความสามารถในการจ่ายค่ายา (Affordability)
ความสามารถในการจ่ายค่ายาค� ำนวณจากจ�ำนวนวันที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ค่าจ้างต�่ำที่สุดต้องท�ำงานเพื่อน�ำรายได้มา
ซื้อยาเพื่อรักษาอาการฉุกเฉิน หรือค่ายาจ�ำนวนพอใช้ 1 เดือน
ส�ำหรับรักษาโรคเรือ้ รัง ซึง่ ณ เวลาทีท่ ำ� การศึกษา เจ้าหน้าทีไ่ ร้ฝมี อื
ของรัฐได้คา่ จ้างต�่ำทีส่ ดุ เป็นเงิน 211.5 บาทต่อวัน โดยถือว่าการที่

ต้องใช้เงินมากกว่ารายได้ 1 วันเพือ่ การซือ้ ยามารักษาจะถือว่าไม่มี
ความสามารถในการจ่าย (Unaffordable) ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วย
เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และทางเดินหายใจอักเสบ
พบว่าจะไม่มคี วามสามารถในการจ่ายเงินถ้าหากต้องใช้ยาต้นแบบ
ในการรักษา เพราะต้องใช้ค่าแรงถึง 4.17 วัน แต่ถา้ ใช้ยาชือ่ สามัญ
จะใช้เงินค่าแรง 0.98 วัน เพื่อน�ำเงินมาซื้อยา

ตาราง 4 แสดงจ�ำนวนวันที่เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ต้องท�ำเพื่อน�ำเงินมาเป็นค่ารักษาส�ำหรับโรคบางโรค
โรคที่เป็น
ความดันโลหิตสูง

เบาหวาน

ยาที่ใช้

ประเภทยา *

ค่ายา (บาท)

จ�ำนวนวันของค่าจ้าง

Hydrochlorothiazide 50 mg daily
for 30 days

LPG
IB

30 บาท
57 บาท

0.1
0.3

Enalapril20 mg daily
for 30 days

LPG
IB

75 บาท
510 บาท

0.4
2.4

Glibenclamide5 mg*2
for 30 days

LPG
IB

60 บาท
180 บาท

0.3
0.9

LPG
IB

42 บาท
134 บาท

0.2
0.6

LPG
IB

207 บาท
881 บาท

0.98
4.17

ทางเดินหายใจอักเสบ Amoxicillin250 mg*3
for 7 days
รวม
LPG = ยาชื่อสามัญที่ราคาถูกที่สุด, IB = ยาต้นแบบ

สรุป
บทความนี้คงจะตอบค�ำถามได้ว่า มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลด�ำเนินการ
อยู่นี้ ไม่สามารถควบคุมราคายาได้ ไม่สามารถควบคุมให้ยาชื่อการค้าเดียวกัน
มีราคาเดียวกันได้ และมาตรการเหล่านี้ได้สร้างความไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค
และผู้ที่ต้องจ่ายค่ายา
ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารก� ำ หนดมาตรการเพื่ อ ควบคุ ม ราคายา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยาทีม่ รี าคาแพง ยาทีไ่ ม่มคี แู่ ข่ง และมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
การตั้งราคายาโดยตรง ซึ่งในต่างประเทศที่เศรษฐกิจดีกว่าประเทศไทยยังต้อง
มีมาตรการควบคุมการตั้งราคาขายให้มีความเหมาะสม รัฐจ�ำเป็นต้องด�ำเนิน
การนโยบายด้านยาหลายๆ นโยบาย เพื่อให้มียาอย่างเพียงพอในราคาที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึน้ กระทรวงสาธารณสุขจ�ำเป็นต้องเข้ามาเป็น
แกนหลักในการจัดการ โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ยาที่
จ�ำหน่ายมีราคาเหมาะสม บรรลุเป้าหมายในการเพิม่ การเข้าถึงยาของประชาชน
ในประเทศไทยต่อไป     

เอกสารอ้างอิง

วิทยา กุลสมบูรณ์. การศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ราคาอ้างอิงยา. หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์
สังคม (วจภส.), คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2544.
ศิรพิ า อุดมอักษร. การจ�ำแนกลักษณะการแบ่งแยกราคายา.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการแห่งชาติ
ด้านยา 2547
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การประชุม
วิชาการเรื่องผลกระทบของระบบทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาต่ อ ระบบยาและสาธารณสุ ข (Impact
of IPR on Drug System & Public Health),
19 พฤษภาคม 2544 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ
หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sooksriwong C. http://www.haiweb.org/medicineprices/surveys/200610TH/sdocs/survey_
report.pdf
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ปัญหาการกระจายยา
ที่ไม่เหมาะสมในชนบท
: กรณีการส�ำรวจใน 10 จังหวัด
ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช*

ความเป็นมา
รายการยาที่ ไ ม่ เ หมาะสมกระจายอยู ่ ใ นท้ อ งตลาดย่ อ มเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ป ระชาชน
มีโอกาสได้รับอันตรายจากการใช้ยา การพัฒนาระบบเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้ยาเหล่านี้ไปสู่ผู้บริโภคจึงเป็น
สิ่งหนึ่งที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ การก�ำหนดรายการยาที่ไม่เหมาะสมในการส�ำรวจนี้ ส่วนหนึ่งได้ใช้
เกณฑ์พิจารณายาที่ไม่เหมาะสมที่ก�ำหนดโดยองค์การอนามัยโลก ได้แก่ ยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนแล้ว
ในต่างประเทศ (ตั้งแต่ 5 ประเทศขึ้นไป) และเกณฑ์เพิ่มเติมที่พิจารณาจากสภาพปัญหาในประเทศ ได้แก่
ยาที่มีสูตรผสมที่ไม่เหมาะสม, ยาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ, รายการยาที่ประชาชน
มีพฤติกรรมการใช้ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
การด�ำเนินการส�ำรวจยาที่ไม่เหมาะสมครั้งนี้ เป็นการส�ำรวจการมีอยู่จริงและการกระจายของยา
ดังกล่าวในพื้นที่จริง ทั้งโรงพยาบาลของรัฐระดับต่างๆ ร้านขายยา ร้านขายของช�ำ และในชุมชน
ในการส� ำ รวจมี ก ารด� ำ เนิ น การโดยเครื อ ข่ า ยเภสั ช กรทั้ ง ในโรงพยาบาลระดั บ ต่ า งๆ ได้ แ ก่
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เภสัชกรในส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึง
เครือข่ายอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุข อย.น้อย เป็นต้น
ข้อมูลรายการยาที่ไม่เหมาะสมที่ส�ำรวจได้ จะเป็นข้อมูลในการบ่งชี้สถานการณ์รายการยาใน
ประเทศ เป็นข้อมูลทีส่ ะท้อนระบบการขึน้ ทะเบียนและการทบทวนทะเบียนต�ำรับยาเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
ระบบในอนาคต รวมรายการยาเหล่านี้จะเป็นปัจจัยน�ำเข้าในการทบทวนทะเบียนต�ำรับยาในประเทศไทย
ต่อไป

ค�ำจ�ำกัดความ
ยาที่ไม่เหมาะสม ในการส�ำรวจครั้งนี้มีความหมายครอบคลุมยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนแล้วใน
ต่างประเทศ (ตัง้ แต่ 5 ประเทศขึน้ ไป) (HAI, 2008) ยาทีม่ สี ตู รผสมทีไ่ ม่เหมาะสม ยาปฏิชวี นะหรือยาควบคุม
พิเศษที่พบในร้านช�ำ  ยาที่ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ไม่เหมาะสม ยาที่มีฉลากหรือข้อมูลไม่เหมาะสม
ยาที่มีรูปแบบไม่เหมาะสม
* เครือข่ายส�ำรวจยาที่ไม่เหมาะสม, ชมรมเภสัชชนบท
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ผลการส�ำรวจ
ระยะเวลาการส�ำรวจตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน
2552 โดยท� ำ การส� ำ รวจใน 10 จั ง หวั ด กระจายทุ ก ภาคของ
ประเทศ** แหล่ ง ที่ ส� ำ รวจ ได้ แ ก่ โรงพยาบาลศู น ย์ 3 แห่ ง
โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 9 แห่ง ร้านขายยา
17 แห่ง และร้านขายของช�ำ 94 แห่ง
ตารางที่ 1 ข้อมูลแหล่งที่ส�ำรวจ
แหล่งที่ส�ำรวจ
1. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
2. โรงพยาบาลชุมชน
3. ร้านขายยา
4. ร้านขายของช�ำ

จ�ำนวน (แห่ง)
3+2
9
17
94

จากการส�ำรวจดังกล่าว พบยาทีไ่ ม่เหมาะสม 10 อันดับแรก
ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ร้อยละของรายการยาไม่เหมาะสม 10 อันดับแรก
ทีพ่ บในประเทศไทย (รายการยาส่วนใหญ่พบในร้านขายของช�ำ)
ชื่อสามัญทางยา
1.Acetyl salicylic acid (powder)
2.Tetracycline cap
3.Piroxicam cap
4.Loperamide cap
5.Pennicillin 2 แสน 4 แสน 5 แสน 1 ล้าน IU
6.Flunarizine cap
7.Niclosamide tab
8.Depot medroxyprogesterone acetate
9.Ibuprofen tab
10. Cotrimoxazole tab
รวม

ร้อยละ
10.22
7.39
6.18
4.84
3.09
2.42
2.02
2.02
1.75
1.75
43.41

จากตารางที่ 2 ยาที่ไม่เหมาะสมที่พบมากที่สุด ได้แก่
Acetyl salicylic acid (powder) ร้ อ ยละ 10.22 หาก
แบ่งตามประเภทยาที่ไม่เหมาะสม กลุ่มยาที่พบมากที่สุด ได้แก่
ยาที่มีพฤติกรรมการใช้ยาไม่เหมาะสม (ร้อยละ 36.55) กลุ่มยา
ปฏิชีวนะ (ร้อยละ 25.25) และกลุ่มยาเพิกถอนทะเบียน (ร้อยละ
22.21) ตามล�ำดับ

ยาที่ ถู ก เพิ ก ถอนทะเบี ย นแล้ ว ในต่ า งประเทศ (ตั้ ง แต่
5 ประเทศขึ้นไป) จ�ำแนกตามแหล่งที่พบ
ตารางที่ 3 รายการยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนในต่างประเทศ
(ตั้งแต่ 5 ประเทศขึ้นไป) จ�ำแนกตามแหล่งที่พบ
แหล่งที่พบ

รายการยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียน
ในต่างประเทศ (5 ประเทศขึ้นไป)
1. รพศ./รพท. 1. Erythromycin estolate (dry syrup)
2. Bismuth salts
2. รพช.
1. Erythromycin estolate (dry syrup)
2. Furazolidone
3. ร้านขายยา
1. Acetyl salicylic acid powder (เด็ก)
2. Disento tab
4. ร้านขายของช�ำ 1. Acetyl salicylic acid powder(เด็ก)
เป็ น ที่ น ่ า สั ง เกตว่ า ยา Erythromycin estolate
(dry syrup) เป็นยาที่มีการเพิกถอนทะเบียนในต่างประเทศ
จ� ำ นวน 8 ประเทศ และบางประเทศให้ ใ ส่ ข ้ อ ความค�ำ เตื อ น
เกี่ยวกับความเป็นพิษต่อตับ เนื่องจากมีอุบัติการณ์ในการเกิด
Hepatotoxicity สูงกว่าเกลือหรือเอสเทอร์อื่น แม้ข้อมูลดังกล่าว
ยังเป็นทีถ่ กเถียงกัน แต่ยงั มีการน�ำมาใช้ในการรักษา Legionnaire’s
disease ส่วนในประเทศไทยยาดังกล่าวเป็นรายการยาในบัญชียา
หลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 (คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา, 2551)
และเป็นรายการยาที่ใช้ในโรงพยาบาล
ยาที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ
นอกจากยาถู ก เพิ ก ถอนทะเบี ย นในต่ า งประเทศแล้ ว
ในการส�ำรวจยังพบยาที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ โดยเฉพาะในร้านขาย
ของช�ำ  ซึ่งเป็นแหล่งที่ประชาชนโดยเฉพาะในชนบทเข้าถึงได้ง่าย
ดังนี้
1. ยาทีม่ รี ปู แบบไม่เหมาะสม ยาปฏิชวี นะ หรือยาทีห่ า้ ม
จ�ำหน่ายในร้านขายของช�ำ
ตารางที่ 4 ร้อยละของรายการยาที่ไม่เหมาะสม
ในร้านขายของช�ำ 10 อันดับแรก
ชื่อสามัญทางยา
1.Acetyl salicylic acid (powder)
2.Tetracycline Cap.
3.Piroxicam Cap.
4.Loperamide Cap.

ร้อยละ
15.15
9.79
7.93
6.76

** พื้นที่ส�ำรวจ 10 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ยโสธร ชัยภูมิ สุราษฎร์ธานี ตาก และฉะเชิงเทรา
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ชื่อสามัญทางยา
5.Niclosamide tab.
6.Pennicillin 2 แสน 4 แสน 5 แสน 1 ล้าน IU
7.Paracetamol (แบ่งจากขวดบรรจุขาย)
8.Paracetamol+ Chlorphenilamine+
Pseudoephedrine
9. Dextromethorphan+
Chlorphenilamine+Glyceryl guaiacolate
10.Diclofenac tab

ร้อยละ
3.50
3.50
2.56
2.33
2.10
2.10

*
*
*
*
*
*
*
*

ตัวอย่างรูปแบบยาที่ไม่เหมาะสม

2. ยาในร้านช�าที่พบว่ามีพฤติกรรมการใช้ไม่เหมาะสม
Chloramphenicol Syrup ยาฆ่าเชื้อใช้ในเด็ก และใน
การเลี้ยงไก่ เป็นต้น
Ampicillin Capsule ยาแก้อักเสบ น�าไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์
เช่น ไก่
Oxytetracycline HCL (Noxy®) ขึ้นทะเบียนเป็นยาสัตว์
แต่ถูกน�าไปใช้เป็นยาแก้อักเสบเวลาปัสสาวะแสบขัด
Tetracyclin 500 (Gano® Spec 500®) ยาแก้อักเสบ
มีการใช้เกือบทุกอาการที่คิดว่าติดเชื้อ
Aspirin powder (ทัมใจ, บวดหาย) แก้ปวด ลดไข้
Mefenamic acid แก้ปวดประจ�าเดือน ปวดเมื่อยต่างๆ
Procaine Pen G ใช้กินแก้ทางเดินอาหารอักเสบ ติดเชื้อ
ORS สูตรอ่อนเพลีย (Stronk-K®, royal-D®) คนขายเข้าใจ
ว่าเป็นสูตรท้องเสีย

กรณีศึกษายาชื่อพ้องเสียง
1. Noxy® (Oxytetracyclin) ขึน้ ทะเบียนเป็นยาส�าหรับ
สัตว์ ทะเบียนเลขที่ 1D 9/46 และ Noxzy® (Loperamide) ขึ้น
ทะเบียนเป็นยาส�าหรับมนุษย์ ทะเบียนเลขที่ 1A 1977/27 พบการ
จ�าหน่ายยาทัง้ สองชนิดในร้านขายของช�า และประชาชนใช้ Noxy®
(Oxytetracyclin) เป็นยาแก้อักเสบเวลาปัสสาวะแสบขัด

* ยาผงอะมอกซี่ ตราคาอูลิน (dry syrup)
ทะเบียนเลขที่ 1A 495/34

* ยาถ่ายพยาธิ VOM (GUN BRAND) ทะเบียนเลขที่ 2A 63/28
รูปร่างคล้ายขนมเด็ก

ตัวอย่างยาที่มีฉลากไม่เหมาะสม
มาร์วิตต์ ชื่อภาษาอังกฤษ Kidney ข้อบ่งใช้เป็นยา
ขับปัสสาวะและรักษาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ ทะเบียน
เลขที่ 2A 40/28 ฉลากมีรูปไต เม็ดยาเป็นรูปไข่สีแดง
®
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2. ไพรานาร์ Pyranar® (Paracetamol) ทะเบียน
เลขที่ 1A 707/34 และไพรานา Pyrana ® (Metamizol)
ทะเบี ย นเลขที่ 1A 128/27 ซึ่ ง ชื่ อ การค้ า ชนิ ด หลั ง เป็ น ยาที่
ถอนทะเบี ย นทั้ ง ในต่ า งประเทศและเป็ น ยาที่ ถ อนทะเบี ย นใน
ประเทศไทย ตามค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 422/2550 ลง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 แต่ยังพบมีการจ�าหน่ายในร้านขายยา

กรณีศึกษายาที่มีฉลากค�าเตือนไม่ถูกต้อง
ยาตรากิ เ ลน บรรเทาอาการไข้ ห วั ด ทะเบี ย นเลขที่
2A 232/28 ส่วนประกอบส�าคัญ แอสไพริน

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ยาที่ต้องแจ้ง
ค�ำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารก�ำกับยาและข้อความ
ของค�ำเตือน ฉบับที่ 38 หน้า 37 เล่ม 124 ตอนพิเศษ 84 ง
ราชกิจจานุเบกษา 13 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น
ก�ำหนด 180 วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า ยา
แอสไพรินที่ข้อบ่งใช้ส�ำหรับแก้ปวด ลดไข้ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
“๑. ห้ า มใช้ แ ก้ ป วด ลดไข้ ใ นเด็ ก และวั ย รุ ่ น อายุ ต�่ำ กว่ า ๑๘ ปี
หากไม่ได้รับค�ำแนะน�ำจากแพทย์
๒. ห้ามใช้แก้ปวด ลดไข้ในผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก
และอีสุกอีใส
๓. ห้ามใช้รักษาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากท�ำงานหนัก
๔. สตรีให้นมบุตรห้ามใช้ยานี้
๕. สตรีมคี รรภ์หลีกเลีย่ งการใช้ยานี้ หากไม่ได้รบั ค�ำแนะน�ำจากแพทย์
๖. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร อาการหอบหืด ความผิดปกติ
ของตับและไต ยกเว้นแพทย์สั่ง”
โดยให้แสดงค�ำเตือนข้อ ๑ ถึง ๓ ในกรอบสีแดงและใช้ตวั อักษรขนาด
ใหญ่ที่อ่านออกและเห็นได้ชัดเจน”

จากการส�ำรวจพบว่าเป็นยาที่ผลิตหลังจากการบังคับใช้
ในประกาศราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่ได้แก้ไขฉลากตามประกาศ
ดังกล่าว

สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการส� ำ รวจดั ง กล่ า ว แสดงถึ ง การกระจายยา
ที่ไม่เหมาะสมในประเทศไทย แม้ว่าจะมีการค้นพบปัญหาจาก
การวิจัยมาประมาณ 30 ปีแล้วก็ตาม  (คณะวิจัยโครงการทบทวน
สถานการณ์การใช้ยาในชุมชน, 2542) แต่ปัญหายังไม่ได้รับ
การแก้ไข
จากการส�ำรวจ พบยาเพิกถอนทะเบียนในต่างประเทศแล้ว
ในโรงพยาบาล ซึ่ ง มี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กยาเข้ า
โรงพยาบาลอยู ่ แ ล้ ว ในการคั ด เลื อ กยา จึ ง ควรน� ำ เรื่ อ งยาถู ก
เพิ ก ถอนทะเบี ย นมาเป็ น หลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาไม่ น� ำ ยา
เหล่านี้มาใช้ในโรงพยาบาลด้วย
ส่ ว นการพบยาที่ ถู ก เพิ ก ถอนทะเบี ย นในร้ า นขายยา
ทั้งที่เป็นยาที่ถูกถอนทะเบียนทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น
น่าจะเป็นปัญหาการกระจายข้อมูลเหล่านีไ้ ปสูร่ า้ นขายยา หรือการ
ก�ำหนดหน้าทีก่ ารเรียกเก็บยาคืนให้ผผู้ ลิตมีสว่ นรับผิดชอบมากขึน้
ส่ ว นร้ า นขายของช� ำ ในหมู ่ บ ้ า น ยาที่ ไ ม่ เ หมาะสมที่
ห้ า มขายในร้ า นขายของช� ำ  ยั ง คงพบเหมื อ นกั บ การวิ จั ย เมื่ อ
ประมาณ 10 ปี ที่ ผ ่ า นมา แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเฝ้ า ระวั ง ยาไม่

เหมาะสมในชุมชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียว อาจไม่เพียงพอ
ทั้งในการควบคุมการกระจายยาจากแหล่งต่างๆ สู่ร้านขายของช�ำ 
รวมไปถึงระบบการก�ำกับดูแล ดังนั้น ภาคประชาสังคมจึงควร
เข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในอนาคต
ส่วนโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับต� ำบล ควรมีการด� ำเนินการในเชิงรุกในพื้นที่ให้
มากขึ้น โดยพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรสาธารณสุขที่
ใกล้ชดิ กับประชาชนในพืน้ ที่ เช่น เจ้าหน้าทีส่ ถานีอนามัย เจ้าหน้าที่
ที่ออกเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเรื่องยาที่ไม่เหมาะสม
และทีส่ ำ� คัญภาครัฐควรพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้สามารถ
ดูแลตนเองด้านการใช้ยาให้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้การพบยาที่มีชื่อพ้องเสียง จนเกิดการน�ำไปใช้
ในทางที่ ผิ ด หรื อ การมี ย าชื่ อ พ้ อ งเสี ย งกั บ ยาเดิ ม ที่ เ คยถู ก
เพิกถอนทะเบียนในประเทศ หรือยาที่มีฉลากหรือรูปแบบยาไม่
เหมาะสม แสดงถึงระบบในการขึ้นทะเบียนของส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาที่ควรมีการทบทวนระบบการตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนให้ขึ้นทะเบียนและควรพิจารณาครอบคลุมถึงมุมมอง
ในการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อยาหรือรูปแบบของยาที่จะก่อ
ให้ เ กิ ด การใช้ ย าในทางที่ ไ ม่ เ หมาะสมด้ ว ย รวมถึ ง ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาควรทบทวนระบบทะเบียนต�ำรับยา
ในปัจจุบันที่มีรูปแบบไม่เหมาะสมซึ่งเป็นปัญหาในการใช้ของ
ประชาชนอย่างเป็นระบบต่อไป
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สถานการณ์การใช้ยาในบ้าน
ชุมชนกรุงเทพมหานคร
ภญ. ศิริรัตน์ ตันปิชาติ*

บ

ทเรียนจากโครงการดูแลปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร
สนั บ สนุ น โครงการโดย ส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เขตกรุ ง เทพมหานคร
โครงการมีระยะเวลา 1 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2551-2552 ซึ่ง สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้มอบหมายให้ ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ เป็นผู้บริหารโครงการ
โดยเป้าหมาย การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของโครงการในกลุ่ม ผู้ป่วย 700 ราย 45 ชุมชน จะเสร็จสิ้น
ภายในเดือนมีนาคม 2553
ลักษณะโครงการ
รูปแบบการด�ำเนินการโครงการ น�ำทีมโดยเภสัชกรชุมชน ประมาณ 20 ท่านจากร้านยา
ชุมชน 14 ร้านและทีมนักศึกษา Pharm.D ที่ได้รับการฝึกปฏิบัติงานในร้านยาชุมชน โดยเภสัชกร
ชุมชนและนักศึกษาจะได้รบั การฝึกอบรมความรูโ้ รคเรือ้ รังเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคไขมันในเลือดสูง และโรคอื่นๆ ที่มีการใช้ยาหลายขนาน พร้อมการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในชุมชน
การดูแลผู้ป่วยในระดับชุมชนในรูปแบบการบริบาลเภสัชกรรมโดยการเยีย่ มบ้าน (Home
Pharmaceutical Care) เน้นการดูแลผู้ป่วยเรื่อง การใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยในบ้าน
และชุ ม ชน จากโครงการดั ง กล่ า วท� ำ ให้ เ ภสั ช กรได้ แ สดงบทบาทดู แ ลการใช้ ย าของผู ้ ป ่ ว ย
อย่างชัดเจน และค้นหาปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วย ใช้แนวคิดการบริหารการใช้ยาเพื่อบ�ำบัดโรค
(Medication Therapy Management: MTM) มาเป็นแนวทางการท�ำงาน โดยมีการค้นหาข้อมูล
การใช้ยา (Medication therapy review), การจดบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละคน (A person
medical record), วางแผนแก้ปัญหา (A medication action plan), การให้ข้อมูลและ
การส่งต่อผู้ป่วย (Intervention and referral) รวมทั้งการจัดท�ำเอกสารพร้อมติดตามการใช้ยา
(Documentation and follow-up) เพื่อเป็นการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง
การลงชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครมีบริบทของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการลงชุมชน
จึงมีการประสานงานกับทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสส) เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย จากประสบการณ์การเยี่ยมบ้านประมาณ
300 หลังคาเรือนในพืน้ ทีท่ กี่ ระจายตามชุมชน ซึง่ พยาบาลจะเป็นผูเ้ ลือกผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาทีไ่ ม่สามารถ
ควบคุมอาการของโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และการใช้ยาหลายขนานของผู้ป่วย โดยการ
* สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
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ส่งต่อให้กบั เภสัชกรชุมชนเพือ่ เข้าร่วมโครงการ นับเป็นก้าวแรกของ
การท�ำงานร่วมกันของภาคเอกชนกับภาครัฐบาล หรือการท�ำงาน
แบบสหวิชาชีพในการสร้างความเข้มแข็งในการดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient center
care) จากการลงดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้ยาใน
ชุมชน พบว่าจากการใช้ยาของผู้ป่วย 292 ราย ใน 33 ชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลเบื้องต้น ณ ตุลาคม พ.ศ. 2552 มีประเด็น
ปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยในชุมชน ดังนี้:
1. ปัญหาที่พบการใช้ยาไม่ตรงกับแพทย์สั่ง มาจาก
หลายสาเหตุ
1.1 ไม่เข้าใจเกีย่ วกับยาทีไ่ ด้รบั ไม่เข้าใจถึงแนวทางการ
รั ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท� ำ ให้ ค วามร่ ว มมื อ การรั บ
ประทานยาผิดพลาด ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
การรักษาโรคนั้น เช่น ผู้ป่วยอายุประมาณ 70 ปี
ทราบว่าตนเองเป็นความดันโลหิตสูง แต่ซองยา
ที่ได้รับจากโรงพยาบาล พิมพ์ว่า “ยารักษาโรค
หลอดเลือดและหัวใจ” จึงท�ำให้ผปู้ ว่ ยไม่รบั ประทาน
ยาส่ ง ผลท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยควบคุ ม ความดั น ไม่ ไ ด้ ต าม
เป้าหมาย
เหตุ ก ารณ์ นี้ สะท้ อ นถึ ง การเข้ า ถึ ง ผู ้ ป ่ ว ย
การเขียนซองยาเพื่อให้บุคลากรทางสาธารณสุข
เข้าใจกับให้ผู้ป่วยเข้าใจเป็นคนละภาษา และยัง
ขาดการมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการรักษา
1.2 ผู้ป่วยหยุดยาเอง เนื่องจากไม่เข้าใจถึงประโยชน์
ของการรับประทานยาตามแพทย์สั่ง โดยมีความ
กังวลผลต่อการท� ำงานของตับ และไต โดยเชื่อ
ค�ำบอกเล่าจากเพื่อนบ้าน ตัวอย่างที่พบในชุมชน
คื อ การรั บ ยาลดน�้ ำ ตาลทั้ ง ก่ อ นอาหารและหลั ง
อาหาร หลายเม็ด ผูป้ ว่ ยจึงปรับลดยาเองโดยเฉพาะ
ยา Metformin รับประทานหลังอาหาร วันละ
3 เม็ด 3 เวลา ผูป้ ว่ ยปรับลดยาเอง ท�ำให้การควบคุม
น�้ำตาลไม่ตรงเป้าหมายในการรักษา ดังนั้นการพบ
ยาตามบ้านผู้ป่วยโดยเฉพาะ Metformin จ�ำนวน
ตั้งแต่ 10 - 859 เม็ดต่อผู้ป่วย 1 คน จึงไม่น่า
แปลกใจแต่น่าตกใจมากกว่า
จากเหตุการณ์ดังกล่าว หากข้อมูลที่ผู้ป่วย
ได้รับและเข้าใจถึงการรับประทานยาอย่างถูกต้อง
ท�ำให้การดูแลผู้ป่วยจะประสบความส�ำเร็จและ
ลดการสูญเสียยาในระบบสาธารณสุข
1.3 การลืมรับประทานยา พบบ่อยมาก จากตัวอย่าง
เหตุผลของผู้ป่วย “ซองยา แจ้งว่า ยาลดน�้ำตาล

รั บ ประทานหลั ง อาหารเช้ า ดั ง นั้ น เมื่ อ ไม่ ไ ด้
รั บ ประทานข้ า วผู ้ ป ่ ว ยไม่ ท านยา ถึ ง แม้ ว ่ า จะ
รั บ ประทานขนมปั ง ก็ ต าม” ท� ำ ให้ ร ะดั บ น�้ ำ ตาล
ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ เป็ น สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจกั บ การ
สื่อสารต่อผู้ป่วย รูปแบบการให้ข้อมูล หรือเวลา
ที่ให้กับผู้ป่วย
สิ่งที่พบคือการเข้าถึงผู้ป่วยโดยการสื่อสาร
การให้เวลาต่อความเข้าใจเรื่องการบริหารยา
1.4 การไม่เข้าใจต่อรูปแบบยาทีไ่ ด้รบั เป็นประเด็นทีไ่ ม่
น่าจะเกิด เช่น แผงยารุ่นใหม่ๆ จะมีวันก�ำกับด้าน
หลังแผง พบว่าผู้ป่วยจะรับประทานยาที่อักษร
จ (วันจันทร์) และลืมทาน อ (อังคาร) พ (พุธ) เป็น
ประจ�ำ และเมื่อยาครบวันจันทร์อีกครั้งก็ไม่น�ำยาที่
เหลือวันอังคารหรือวันพุธทดแทน เพราะเข้าใจว่า
ต้องรับประทานยาตรงตามวันเท่านัน้ ผู้ป่วยจึงมียา
จ�ำนวนมากที่เหลือจากความไม่เข้าใจของแผงยา
จากเหตุการณ์นี้ จะไม่เกิดขึ้นหากได้ท�ำการ
ทบทวนความรู้ความเข้าใจการใช้ยากับผู้ป่วยหรือ
มีแหล่งการสอบถามเกี่ยวกับการใช้ยาให้กับผู้ป่วย
ในชุมชน

1.5 การปรั บ ขนาดยาจากโรงพยาบาลแต่ ผู ้ ป ่ ว ย
ไม่ทราบ ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุม
ระดับน�้ำตาล แพทย์จึงท�ำการปรับขนาดให้เพิ่ม
อีก 1 เม็ด เป็น 2 เม็ดเช้า ทางผู้ป่วยเห็นว่าเป็น
ยาเดิ ม จึ ง รั บ ประทานเท่ า เดิ ม    จากเหตุ ก ารณ์
ดังกล่าว พบว่า ควรมีการจัดท�ำสื่อเรื่องข้อมูลยา
โดยรวม หรือจัดท�ำสมุดสุขภาพประจ�ำตัวผู้ป่วย
กลับบ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ของขนาดการใช้ยา พร้อมกับการให้เวลากับจ่ายยา
ให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
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2. ปัญหาการใช้ยาจากการได้รับยาซ�้าซ้อน
2.1 ผู้ป่วยได้รับยามากกว่า 2 แห่ง เช่น ผู้ป่วยคนหนึ่ง
ได้รับยาจากคลีนิคปฐมภูมิซึ่งรักษาโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงเป็นประจ�า หลังจากนั้น
ผู้ป่วยเกิดภาวะหลอดเลือดตีบที่สมอง จึงรับการ
รักษาที่โรงพยาบาลที่ส่งต่อเพื่อรักษาเฉพาะทาง
เมื่อผู้ป่วยกลับบ้านผู้ป่วยจึงน�ายาทั้ง 2 แห่งมา
รั บ ประทานร่ ว มกั น ปรากฏว่ า ผู ้ ป ่ ว ยคนนี้
รับประทานยาลดความดันโลหิตสูงทั้งหมด 4 ตัว
ด้วยเหตุผลที่ว่า “ยำเม็ดไม่เหมือนกัน และยำเดิม
รับประทำนต่อเนื่องมำหลำยปไม่สำมำรถหยุดยำ”
พร้อมกับการปรับลดยาลดน�้าตาลเองด้วยต�าตอบ
เพียงว่า “ตอนนี้ยำมำกกว่ำเดิมจึงลดยำน�้ำตำล
ลงบ้ ำ ง” จากเหตุ ก ารณ์ นี้ เ ภสั ช กรเยี่ ย มบ้ า น
ได้แก้ปญ
ั หาโดยแนะน�าให้ผปู้ ว่ ยน�ายาทัง้ หมดไปพบ
แพทย์ที่โรงพยาบาลที่ดูแลเฉพาะโรค เพื่ อ ปรั บ
เปลี่ยนยาทั้งหมด
เหตุกำรณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นหำกมีระบบข้อมูล
กำรใช้ยำของผู้ป่วยในกำรรักษำเชื่อมโยงระหว่ำง
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ำรระดั บ ปฐมภู มิ โรงพยำบำลระดั บ
ฑุติยภูมิและโรงพยำบำลระดับตติยภูมิ
2.2 ผู้ป่วยไม่เข้าใจถึงข้อมูลเกี่ยวกับยาทั้งหมด เช่น
ผู ้ ป ่ ว ยคนหนึ่ ง ต้ อ งรั บ ประทานยา 3 เม็ ด หลั ง
อาหารเช้า ซึง่ เป็นยาลดความดัน คือ Amlodipine,
HCTZ, Enalapril ผู้ป่วยท่านนี้ตัดแผงทั้งหมด
ใส่รวมกันในโถ 1 ใบ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ
จึงสุ่มหยิบยาขึ้นมา 3 เม็ด ซึ่งในบางวันก็จะได้
Amlodipine 3 เม็ดรับประทาน
สิ่งนี้หำกไม่ได้พบด้วยตัวเองก็จะไม่คิดว่ำจะ
มีโอกำสเกิดขึ้น ทำงเภสัชกรชุมชนเยี่ยมบ้ำนจึง
ท�ำควำมเข้ำใจ ให้ควำมรู้กับผู้ป่วย และจัดเก็บแยก
ยำเป็นแต่ละประเภท
2.3 การใช้ ย าเดิ ม ซ้ อ นกั บ ยาที่ รั บ ใหม่ ตั ว อย่ า งที่
พบบ่อยคือผู้ป่วยได้รับยาที่ชื่อ-แผงเปลี่ยนแปลง
จากเดิม แต่โดยความจริงคือยาเหมือนกับที่มีอยู่
เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยรั บ ประทานยาที่ บ ้ า นจึ ง น� า ยาที่ เ หลื อ
รับประทานพร้อมกับยาใหม่ หากเป็นยาลดน�้าตาล
ในเลือด อาจท�าให้เกิดภาวะระดับน�า้ ตาลในเลือดต�า่
จำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวพบว่ำ ผูป้ ว่ ยไม่สำมำรถ
ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรยำ กำรมี เ ภสั ช กร
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ช่ ว ยดู แ ลกำรใช้ ย ำหรื อ สำมำรถปรึ ก ษำได้จะก่อ
ประโยชน์อย่ำงยิ่ง
3. ปั ญ หาการเก็ บ ยาในชุ ม ชน พบหลากหลายแบบ
อาทิเช่น การเก็บยาทั้งหมดในตู้เย็น พบมากที่สุด, การเก็บยาใน
ถุงพลาสติกเป็นครั้งๆ ของการได้ยาจากโรงพยาบาล (2-8 ถุง),
การแกะเม็ดยาจากแผง, การใส่ยาทุกชนิดปนกันในถุงเดียวกัน
ผลเสียที่กระทบต่อผู้ป่วย พบว่ำ ยำดีมีมำตรฐำนจำก
โรงพยำบำล เมื่อมีกำรส่งมอบแล้วกลำยเป็นยำเสื่อมคุณภำพ
ที่อำจจะมีผลเสียต่อร่ำงกำยผู้ป่วยเมื่ออยู่ที่บ้ำน เพียงขำดควำม
เข้ำใจต่อกำรเก็บรักษำ
4. ปัญหาการใช้ยาชุด ถึงแม้การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
จากหลายหน่วยงาน จากการเยี่ยมบ้านในชุมชนกลับพบว่า การ
จ�าหน่ายยาชุดไม่ได้มาจากร้านยาเพียงอย่างเดียว แต่มีผู้จ�าหน่าย
ในร้านขายของช�า รถเร่ขายของ ซึ่งประชาชนยังขาดความรู้ถึง
อันตรายต่อร่างกายในระยะยาว จากการลงชุมชนพบการระบาด
ของการใช้กลุ่มยา NSAIDs ซ�้าซ้อน และยากลุ่ม steroids ปนอยู่
ในยาชุด
ประเด็นเรื่องยำชุดเป็นเรื่องเก่ำที่เล่ำใหม่และไม่เคยมี
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงระบบและกำรจัดกำร

5. ปัญหาการใช้ยาสมุนไพร อาหารเสริม ตามโฆษณา
ชวนเชื่อ ยังเป็นสิ่งที่พบได้กับทุกบ้าน ทั้งสมุนไพรกับอาหารเสริม
ที่โฆษณาหรือจากการขายตรง สิ่งที่น่ากังวลคือการหยุดยารักษา
ทางแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับจากโรงพยาบาล และใช้ยาตามที่
มีการโฆษณาจากเอกสารหรือตัวแทนจ�าหน่ายแทน ท�าให้การ
ด�าเนินของโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่เป็นปัญหา

สรุปประเด็นปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยที่บ้าน
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการเยี่ยมบ้าน
ของเภสัชกรชุมชน
1. การขาดการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การใช้ ย าของผู้ ป่ว ย
ระหว่างโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือตัวผู้ป่วยเอง

ปัจจุบนั ข้อมูลของผูป้ ว่ ยไม่ได้อยูก่ บั ผูป้ ว่ ย แต่ขอ้ มูลอยูท่ ผี่ ใู้ ห้บริการ
เป็นแห่งๆ ตามที่ผู้ป่วยใช้บริการ ดังนั้นข้อมูลเรื่องยาจึงขาดการ
น�ำมาใช้ประโยชน์ต่อการรักษา การใช้ยาซ�้ำซ้อน การใช้ยาเกิน
ความจ�ำเป็น การใช้ประโยชน์ของยาไม่คมุ้ ค่ากับค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้
อย่างมาก
ข้อเสนอแนะ: สร้างระบบข้อมูลการใช้ยาส�ำหรับการดูแล
ผู้ป่วย โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่มีการใช้ยามากกว่า 2 ตัวขึ้นไปและ
มีโอกาสเกิดปัญหาจากการใช้ยา
2. การมียาเหลือหรือมีมากเกินความจ�ำเป็นในบ้าน
ผู้ป่วยได้รับการตรวจและดูแลจากโรงพยาบาล พบแพทย์ทุก
3 เดือน จึงท�ำให้ผู้ป่วยได้รับยาหลายร้อยเม็ด และหลายชนิด
จึงมียาจ�ำนวนมากตกค้างในบ้าน เสมือนเป็นยาขยะของบ้าน
(ผู้ป่วยจะรับยาสม�่ำเสมอ ทุก 3 เดือนแต่ไม่รับประทาน)
ข้อเสนอแนะ: จัดระบบให้มีกระบวนการดูแลการใช้ยา
ในชุ ม ชนโดยให้ ร้านยาที่มีเภสัชกรประจ� ำตลอดเวลาประเมิ น
และติดตามการใช้ยาให้กับผู้ป่วยระหว่างช่วง 3 เดือนก่อนกลับสู่
โรงพยาบาล จะเป็นการเพิ่มการดูแลด้านการใช้ยาของผู้ป่วย
ได้มากขึ้น
3. การน� ำ ยามาใช้ เ กิ น ความจ� ำ เป็ น หรื อ การใช้ ย า
ซ�้ำซ้อน การรับยาจากหลายแหล่ง เช่น รับยาจากโรงพยาบาล
จากคลินิก จากร้านยา จากชุมชนหรือหมู่บ้าน จากเพื่อนบ้าน
น�ำยามาแจก เป็นสิ่งที่ต้องน�ำมาจัดระบบการแก้ปัญหาความ
ซ�้ำซ้อนของยาในบ้านของผู้ป่วย
ข้อเสนอแนะ: การให้ความรู้ความเข้าใจต่อการบริหารยา
และสร้างเครือข่ายของวิชาชีพในระดับชุมชนเพื่อเฝ้าระวังการ
ใช้ยา อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. การไม่เข้าใจต่อการบริหารยาและโรคของผู้ป่วย
เนื่องจากปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยามีการบริหารยาหลากหลาย ท�ำให้

ผู้ป่วยขาดความเข้าใจ ดังนั้นแนวทางการจัดการเรื่องยาของ
ผู้ป่วยก่อนออกจากโรงพยาบาลมีความจ�ำเป็นอย่างมาก
ข้อเสนอแนะ: ควรมีแนวทางการให้ข้อมูลผู้ป่วยในการ
ใช้ยาทีบ่ า้ น หรือมีการจัดท�ำสมุดประจ�ำตัวผูป้ ว่ ยเรือ่ งการใช้ยาเพือ่
ติดตัวผู้ป่วยในการรับบริการทั้งสถานพยาบาลและร้านยาชุมชน
5. ประชาชนขาดความเข้ า ใจเรื่ อ งการรั บ บริ ก าร
สาธารณสุ ข และขาดหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การแก้ ป ั ญ หา
การใช้ยา
ข้อเสนอแนะ: สร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน โดยน�ำ
บุคลากรในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการใช้ยา ตัวอย่าง
เช่น น�ำอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส) ในชุมชน เป็นภาคีร่วมกับ
เภสัชกรชุมชนซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับชุมชน
และศูนย์บริการสาธารณสุข เพือ่ เป็นเครือข่ายสนับสนุน แก้ปญ
ั หา
การใช้ยาในชุมชน เป็นต้น
ปั ญ หาจากการใช้ ย าในชุ ม ชนยั ง เป็ น ปั ญ หาสะสม
ในระบบสาธารณสุข ซึ่งแนวโน้มการใช้ยาอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยอาจจะดีขึ้น ถ้ามีการประสานงานเรือ่ งข้อมูลการใช้ยา
ของผู ้ ป ่ ว ยจากสถานพยาบาล ตั ว ผู ้ ป ่ ว ยเองและครอบครัว
ผู ้ ป ่ ว ย ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพ
อย่างต่อเนื่อง การท�ำงานในระดับชุมชนจะเข็มแข็งหากมีความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพต่างๆ
โดยเฉพาะสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ซึ่งมีสมาชิก
เป็นเภสัชกรทั้งหมดประมาณ 3,000 คน และมีเภสัชกรปฏิบัติ
งานเต็มเวลาในร้านยาชุมชนประมาณ 1,000 ร้านโดยกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเป็นหน่วยบริการเสริมความเข้มแข็ง
ในการดูแลการใช้ยาของประชาชนในชุมชนหรือการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับชุมชนได้เช่นกัน

แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
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สถานการณ์ปัญหายา
ที่มีรูปคล้ายเสียงพ้อง
ในโรงพยาบาล
อ.ภญ.ดร.เยาวลักษณ์ อ�่ำร�ำไพ*
ภญ.ฉัตราภรณ์ ชุ่มจิต**

บทน�ำ
ยาที่มีรูปคล้ายเสียงพ้อง (Look alike/Sound alike, LASA) หมายถึง
รายการยาทีม่ ชี อื่ สามัญหรือชือ่ การค้า ซึง่ ดูหรืออ่านออกเสียงคล้ายกันกับยารายการ
อื่น หรืออาจมีรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มองดูคล้ายกัน ท�ำให้เกิดความสับสนใน
การดูหรืออ่านออกเสียง และอาจน�ำไปสู่การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาที่เป็น
อันตรายได้ (กระทรวงสาธารณสุข, 2550) ยาที่มีรูปคล้ายเสียงพ้องเป็นปัญหาที่
ทั่วโลกให้ความสนใจ องค์การอนามัยโลกจึงก�ำหนดกระบวนการป้องกันปัญหายา
ทีม่ รี ปู คล้ายเสียงพ้องไว้เพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย (WHO, 2007) ในปีพ.ศ. 2547

* ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
** กลุม่ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุร,ี นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์สงั คม
และการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายงานสถานการณ์ระบบยา ประจ�ำปี 2552

สหรัฐอเมริกามีปัญหายาที่มีรูปคล้ายเสียงพ้อง โดยพบว่าเป็นยา
ชื่อการค้ากว่า 33,000 รายการและชื่อสามัญทางยากว่า 8,000
รายการ ที่แคนาดามีปัญหายาที่มีรูปคล้ายเสียงพ้องประมาณ
24,000 รายการยา The Institute for Safe Medication
Practices (ISMP) ของสหรัฐอเมริกา มีการรายงานชื่อยาที่
คล้ายกันและท�ำให้เกิดคลาดเคลื่อนทางเป็นจ�ำนวนมาก (Patient
Safety Solutions 2007: 1) จากการรวบรวมข้อมูลของ United
State Pharmacopoeias (USP) ในรายงาน ตั้งแต่ปี 2003 ถึง
2006 พบว่ามีคู่ยาที่เป็นยาที่มีรูปคล้ายเสียงพ้อง จ�ำนวน 3,170 คู่
โดยมี 384 คู่ (1.4%) ท�ำให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่ผู้ป่วยได้รับ
อั น ตรายรุ น แรง และมี 7 เหตุ ก ารณ์ ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเสี ย ชี วิ ต
(Coffman, 2008)
ส�ำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การ
อนามัยโลก ผลักดันความคิดริเริ่มด้านความปลอดภัย ภายใต้
โครงการ First Global Patient Safety Challenge และ
ได้ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยระดับชาติ 2550
– 2551 โดยมีประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ หนึ่ง การป้องกัน
การติดเชื้อจากการรักษาพยาบาล (Health care-associated
infections) ในหัวข้อ “บริการปลอดภัย ใส่ใจความสะอาด (Clean
care is safer care)” และประเด็นที่สอง คือ มาตรการความ
ปลอดภัยด้านยา (Medication safety) ซึ่งได้ก�ำหนดจุดเน้น
เพื่อด�ำเนินการในกลุ่มยาส�ำคัญไว้ 3 ประการ คือ 1) ยาที่มีรูป
คล้ายเสียงพ้อง (Look-alike, sound-alike medication; LASA)
2) ยาในกลุม่ ทีต่ อ้ งระมัดระวังสูง (High-alert drugs) และ 3) กลุม่
ยาที่มีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงและการแพ้ยาซ�้ำ  (กระทรวง
สาธารณสุข, 2550) ในการที่โรงพยาบาลจะสามารถด�ำเนินการ
ตามมาตรการความปลอดภัยด้านยา เพื่อให้ประสบความส�ำเร็จ
ในแต่ละประเด็นได้นั้น ควรมีการจัดการระบบยาในโรงพยาบาล
ที่ดี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านยาสู่ผู้ป่วย

การศึกษาเบื้องต้นปัญหายาที่รูปคล้ายเสียง
พ้องในโรงพยาบาล
การศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและการด� ำ เนิ น การ
เกีย่ วกับยาทีม่ รี ปู คล้ายเสียงพ้องในโรงพยาบาลของรัฐนี้ เก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดยส่ง
แบบสอบถามไปยังเภสัชกรโรงพยาบาลของรัฐทีเ่ ลือกแบบเจาะจง
จ�ำนวน 30 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย
2 แห่ง สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

สาธารณสุข จ�ำนวน 28 แห่ง ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจ�ำนวน
25 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยผลการศึกษาพบว่า ปัญหา
ยาที่มีรูปคล้ายเสียงพ้องมีหลายลักษณะ และตัวอย่างคู่ยาที่ได้
จากโรงพยาบาลต่างๆ จะมีความหลากหลายกันขึ้นอยู่กับบัญชียา
โรงพยาบาลแต่ละแห่ง (ตารางที่ 1) แต่ก็พบบางคู่ยาที่เป็นปัญหา
ซ�้ำกันในหลายโรงพยาบาล ดังนี้
- คู่ยาที่มีชื่อการค้ากับชื่อการค้าของยาคล้ายกัน โดยคู่ยาที่มี
ปัญหามากที่สุด คือ ยา Losec® (omeprazole) กับ Lasix®
(furosemide) (10 แห่ ง ) รองลงมา คื อ Voltalen ®
(Diclefenac) กับ Ventolin® (Salbutamol) (7 แห่ง)
- คู่ยาที่มีชื่อการค้ากับชื่อสามัญทางยาคล้ายกัน โดยคู่ยา
ที่มีปัญหามากที่สุด คือ ยา Norflex ® (orphenadrine)
กับ Norfloxacin (3 แห่ง)
- คู ่ ย าที่ มี ชื่ อ สามั ญ ทางยากั บ ชื่ อ สามั ญ ทางยาคล้ า ยกั น
โดยคู ่ ย าที่ มี ป ั ญ หามากที่ สุ ด คื อ ยา Diclofenac กั บ ยา
Dicloxacillin (11 แห่ง) รองลงมา คือ Glibenclamide
กับ Glipizide (6 แห่ง)
- คู ่ ย าที่ มี ฉ ลากยาหรื อ ลั ก ษณะขวดยาคล้ า ยกั น โดยเป็ น
ยาบริ ษั ท เดี ย วกั น พบคู ่ ย าที่ มี ป ั ญ หามากที่ สุ ด คื อ ยา
Amoxycillin 250 mg กับ ยา Amoxycillin 500 mg
ของหลายบริษัท (3 แห่ง) และยาฉีด Ampicillin 1 g กับ
ยาฉีด Penicillin G 1 mu ของบริษัท Modern Scientifics
(3 แห่ง)
- คู่ยาที่มีลักษณะเม็ดคล้ายกัน โดยเป็นยาบริษัทเดียวกัน
พบคู่ยาที่มีปัญหามากที่สุด คือ ยา Diazepam 2 mg กับ
ยา Trihexyphenidyl 2 mg (5 แห่ง) และยา Amitriptyline
10 mg กับ ยา Vitamin B complex (5 แห่ง) ขององค์การ
เภสัชกรรม
- คู่ยาที่มีลักษณะเม็ดคล้ายกัน โดยเป็นยาจากต่างบริษัทกัน
พบคูย่ าทีม่ ปี ญ
ั หามากทีส่ ดุ คือ ยา Indomethacin ของหลาย
บริษัท กับยา Stavudine 30 mg ขององค์การเภสัชกรรม
(5 แห่ง) และยา Vitamin B complex ขององค์การเภสัชกรรม
กับยา Diclofenac ของหลายบริษัท (3 แห่ง)

การจัดการกับปัญหาของโรงพยาบาล
ภาพที่ 1 แสดงการด�ำเนินการแก้ไขหรือป้องกันปัญหายา
รูปคล้ายเสียงพ้องในระบบยาของโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลต่างๆ
น�ำมาใช้แก้ไขปัญหายารูปคล้ายเสียงพ้อง พบว่าโรงพยาบาลต่างๆ
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ภาพที่ 1 การด�ำเนินการแก้ไขหรือป้องกันปัญหายารูปคล้ายเสียงพ้องในระบบยาของโรงพยาบาล
1 . คัดเลือกและจัดหายา

• ระบบเฝาระวัง
และติดตามการใชยา

6 . ติดตามผลการใชยา
• ติดสัญลักษณที่ขวดยา
• กำหนดรายการยาที่ตองระวัง
• Double check

• ติดบันทึกชวยจำ ณ จุดคิดราคาและจายยา
• ติดสติกเกอร ยาที่ตองระวังในการจาย
• เหลื่อมเวลาทำงานให จำนวน เภสัชกรเพียงพอ

2 . เก็บรักษายา
3. สั่งใชยา การคัดลอก
คำสั่งการใชยา

5 . ใหยา

4. เตรียมยา
และกระจายยา

มีการแก้ไขปัญหายาที่มีรูปคล้ายเสียงพ้องในขั้นตอนการสั่งใช้ยา
ของแพทย์ และการจัดและจ่ายยาของเภสัชกรมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ การเก็บรักษายา การบริหารยา การคัดเลือกและจัดหายา
ตามล�ำดับ ส่วนการติดตามผลการใช้ยาเป็นขั้นตอนที่ใช้น้อยที่สุด
นอกจากนีจ้ ากการศึกษาพบว่ายังมีบางโรงพยาบาลทีไ่ ม่สามารถน�ำ
การจัดการระบบยามาใช้แก้ปัญหายาที่มีรูปคล้ายเสียงพ้องได้

สรุปผล
การศึกษาครั้งนี้ท�ำให้ทราบว่าปัญหายาที่มีรูปคล้ายเสียง
พ้ อ งในโรงพยาบาลระดั บ ต่ า งๆ เป็ น ปั ญ หาที่ ซ�้ ำ ๆ กั น และ

• เลือกซื้อยาที่ีมีรูปลักษณบรรจุภัณฑตางกัน
• ฉลากอานงาย
• กำหนดเกณฑในบัญชียา ร.พ.
• แยกเก็บยา
• ทำสัญลักษณเตือน
• แพทยสั่งยาเปนลายลักษณอักษร
ระบุความแรงและหนวย
• แนวทางการใชตัวยอ
• ใช Tall man letter

โรงพยาบาลต่างๆ ได้น�ำการจัดการระบบยาเข้ามามีส่วนช่วย
แก้ปัญหาเหล่านั้น ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละโรงพยาบาลจะมี
บางวิธกี ารทีค่ ล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน
นับว่าเป็นการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากรอย่างมาก
ดังนั้นปัญหายาที่มีรูปคล้ายเสียงพ้องน่าจะมีการแก้ไขได้ในระดับ
ประเทศ เพื่อลดภาระของแต่ละโรงพยาบาลที่ต้องแก้ปัญหาที่
คล้ายกัน หากมีการส�ำรวจปัญหาทั้งประเทศ แล้วน�ำปัญหาที่พบ
มาแก้ไขโดยเน้นการแก้ปัญหาจากต้นเหตุ เช่น ยาที่มีรูปลักษณ์
คล้ายกัน อาจแก้ไขได้ตั้งแต่ขั้นตอนการก�ำหนดนโยบายในการขึ้น
ทะเบียนต�ำรับยา ซึง่ สามารถแก้ไขได้ตงั้ แต่ขนั้ ตอนการผลิตยา   

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงสาธารณสุข (2550). นโยบายระดับชาติด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย 2550 - 2551. นนทบุรี, กระทรวงสาธารณสุข.
Coffman, Suzanne A. Evaluating Drug Names for Similarities: Methods and Approaches Public Meeting [Online]. Accessed 29
September 2008. Available from http://www.fda.gov/ohrms/dockets/daily/03/oct03/102903/03n-0201-ts00019-02.doc
Hicks RW, Becker SC and Cousins DD, ed. MEDMARX data report A report on the relationship of drug names and medication errors
in response to the Institute of Medicine’s call to action. Rockville, MD: Center for the Advancement of Patient Safety,
U.S.Pharmacopoeia, 2008.
Institute for Safe Medication Practices. FDA and ISMP Lists of Look-Alike Drug Name Sets With Recommended Tall Man Letters
[Online]. Accessed 23 November 2008. Available from http://www.ismp.org/tools/ tallmanletter.pdf
The Joint Commission, Joint Commission International and World Health Organization. “Look-Alike, Sound-Alike Medication Names.”
Patient Safety Solutions 1, 1 (May 2007) [Online]. Accessed 2 December 2007. Available from http://www.jcipatientsafety.
org/fpdf/Presskit/PS-Solution1.pdf
The Joint Commission. National Patient Safety Goal: Identify and, at a minimum, annually review a list of look-alike/sound-alike drugs
used in the organization, and take action to prevent errors involving the interchange of these drugs 2006-2008 [Online].
Accessed 23 November 2008. Available from http://www.jointcommission.org/NR/rdonlyres/C9AAB3F-A9BD-431C8628-11DD2D1D53CC/0/lasa.pdf
World Health Organization. WHO launches ‘Nine patient safety solution’ Solution to prevent health care-related harm [Online].
Accessed 25 December 2007. Available from http:// www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr22/en/print.html
U.S. Food and Drug Administration. Name Differentiation Project [Online]. Accessed 23 November 2008. Available from http://www.
fda.gov/CDER/Drug/MedErrors/nameDiff.htm

แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

53

สถานการณ์การส่งเสริม
การขายยา: หนึ่งในเจ็ด
สัญญาณอันตราย
อ.ภญ.ดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค*

ใ

นปัจจุบัน การส่งเสริมการขายนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จ�ำเป็นในระบบตลาด
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการน�ำ เสนอสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และผู ้ บ ริ โ ภค
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เองก็ยอมรับว่าเป็นกลวิธที ที่ ำ� ให้ผบู้ ริโภคเห็นคุณค่าของสินค้าและบริการ
นั้น รวมทั้งท�ำให้มีช่องทางเข้าถึงสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับตนเองได้

อย่างไรก็ตาม ยาและบริการสุขภาพจัดเป็นสินค้าคุณธรรม (merit goods)
ซึง่ หมายความว่า ยาและบริการสุขภาพมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะทีผ่ บู้ ริโภคส่วนใหญ่ไม่สามารถ
เข้าใจถึงคุณประโยชน์หรือโทษที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ยาได้อย่างถ่องแท้ ยกเว้นผู้ที่ผ่าน
การศึกษาโดยตรง เช่น แพทย์ เภสัชกร บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ฯลฯ นอกจากนี้
โดยข้อเท็จจริงแล้ว ยังไม่พบว่ามียาตัวใดทีป่ ลอดภัยอย่างแท้จริง** จึงจ�ำเป็นต้องควบคุม

* คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
** แม้แต่ยาแก้ปวดลดไข้แอสไพรินที่เดิมเชื่อว่าปลอดภัยที่สุด และสามารถใช้ในเด็กเล็กได้ ในปัจจุบัน
ทั่วโลก ห้ามให้ใช้ในเด็กและผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปีแล้ว เนื่องจากท�ำให้เด็กป่วยเป็นไรน์ ซินโดรมได้
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การโฆษณาและการส่ ง เสริ ม การขายยาด้ ว ยกลวิ ธี ที่ เข้ ม งวด
มากกว่าสินค้าอื่นๆ ส่วนการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริม
การขายยาที่ ก ระท� ำ โดยตรงต่ อ แพทย์ เภสั ช กรและบุ ค ลากร
สาธารณสุขที่เชื่อว่ามีความรอบรู้นั้น ทุกประเทศทั่วโลกเห็นพ้อง
กันที่จะควบคุมให้อยู่ภายใต้กรอบกติกาที่เหมาะสม มิฉะนั้นแล้ว
คงไม่สามารถน�ำประเทศสู่เป้าหมายการใช้ยาที่เหมาะสมได้ส�ำเร็จ
ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุน
โดยได้จัดท�ำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาขึ้น
และเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2531 เพื่อให้เป็นเครื่องมือ
ทีป่ ระเทศต่างๆ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม โดยข้อ
เท็จจริงแล้ว ในระยะแรกองค์การอนามัยโลกยอมรับการควบคุม
การส่งเสริมการขายยาผ่านระบบควบคุมกันเองตามข้อเสนอของ
สมาพันธ์ผู้ผลิตยานานาชาติ แต่เมื่อระบบนี้ไม่ก้าวหน้ามากนัก
จึงท�ำให้องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ทุกประเทศน�ำมาตรการ
ทางกฎหมายเข้ามาใช้ควบคุมการส่งเสริมการขายยา (สุนทรี ท.
ชั ย สั ม ฤทธิ์ โชค, 2552) สหรั ฐ อเมริ ก าเป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ มี
ความก้าวหน้าในการผลักดันให้มกี ฎหมายเพือ่ ควบคุมการส่งเสริม
การขายยา ขณะนี้ประสบความส�ำเร็จแล้วในหลายมลรัฐรวมทั้ง
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายการปฏิรูป
ระบบบริการสุขภาพของสหรัฐอเมริกา เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2553
(Pew Prescription Project, 2010)
ส�ำหรับประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าสังคมไทย รวมทั้ง
นักวิชาการขาดความเข้าใจในเรื่องนี้ที่ชัดเจนเพียงพอ จึงน�ำมาสู่
การจัดเวทีเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมการขายยาในช่วง
ปี พ.ศ. 2551-2552 หลายครั้ง รวมทั้งการจัดเวทีการประชุมเพื่อ
เตรียมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในช่วงกลางธันวาคม พ.ศ. 2552
ที่ใกล้จะมาถึงนี้ด้วย ส�ำหรับการประชุมที่ส�ำคัญ ได้แก่
7 มีนาคม 2551 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม
ได้จัดให้มีการประชุมประจ�ำปี เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. ยา ฉบับใหม่กับ
การส่งเสริมการขายยา เพื่อชี้ให้เห็นว่าประเทศต่างๆ ก�ำลังด�ำเนิน
การเพือ่ ควบคุมการส่งเสริมการขายยาผ่านมาตรการทางกฎหมาย
แล้ว การทีป่ รากฏนิยามศัพท์ของค�ำว่า การส่งเสริมการขาย ในร่าง
พ.ร.บ. ยาทั้ ง ฉบั บ ที่ เ สนอโดยกระทรวงสาธารณสุ ข และฉบั บ
ประชาชน รวมถึงพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
แสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนเห็นความจ�ำเป็นร่วมกันแล้วว่าต้อง

ควบคุมการส่งเสริมการขายยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องมือ
แพทย์ แต่ยังติดขัดอยู่ที่รูปแบบและกลวิธีในการควบคุม
29 เมษายน 2552 แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนา
ระบบยาได้จัดการประชุมเรื่องแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับบริษัทยา โดยได้น�ำร่างแนวทาง
ปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมฯ ซึง่ จัดท�ำโดย ศ.พญ. สยมพร ศิรนิ าวิน ประธาน
คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบการใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลใน
คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ผลการประชุมยอมรับว่าการ
ส่งเสริมการขายยาของไทยที่ผ่านมาเป็นปัญหาส� ำคัญที่ส่งผล
กระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนและเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นสุ ข ภาพในระบบสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลของ
ข้ า ราชการที่ ดู แ ลคนได้ เ พี ย งห้ า ล้ า นคนเศษกลั บ มี มู ล ค่ า สู ง
มากกว่าครึง่ หนึง่ ของมูลค่าทีใ่ ช้ดแู ลค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพในระบบ
ประกันสังคมและระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารวมกัน ทั้งที่
ระบบนีด้ แู ลประชาชนประมาณหกสิบล้านคน ทีป่ ระชุมยอมรับว่า
ดังนัน้ ร่างแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่าง
แพทย์กับบริษัทยาเครื่องมือเดียวไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาการ
ส่งเสริมการขายยายังเสนอมาตรการอื่นๆ ในการแก้ปัญหา เช่น
มาตรการทางบัญชี รวมทั้งกฎหมายควบคุมการขายยา ระบบการ
เฝ้าระวังจากภาคประชาสังคม เป็นต้น
3 สิ ง หาคม 2552 แผนงานสร้ า งกลไกเฝ้ า ระวั ง และ
พัฒนาระบบยาได้จัดการประชุมประจ� ำปีในการประชุมครั้งนี้
ได้ มี ก ารน� ำ เสนอผลการศึ ก ษาการฝึ ก งานของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
เภสัชศาสตร์สาขาการตลาด ซึง่ พบว่าการฝึกงานทีผ่ า่ นมามีปญ
ั หา
ด้านจริยธรรมพบแหล่งฝึกงานที่เป็นบริษัทยาหลายแห่งที่ฝ่าฝืน
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาขององค์การอนามัย
โลก จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมส�ำหรับแหล่งฝึกปฏิบตั ิ
งานวิชาชีพในกลุ่มที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นนี้
22 ตุลาคม 25552 แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
และแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ร่วมกับ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ประเด็นยุตกิ ารส่งเสริมการขายทีข่ าดจริยธรรม ทีป่ ระชุมตัง้ ค�ำถาม
ขึ้นหลายครั้งว่าเมื่อยาเป็นสินค้าคุณธรรม เหตุใดจึงมีการส่งเสริม
การขายยา และถึงเวลาแล้วที่ควรยุติการส่งเสริมการขายยาที่
ขาดจริยธรรม
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10 พฤศจิกายน 25552 แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและ
พัฒนาระบบยาได้จัดสัมมนาเพื่อน�ำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น
ที่ว่าด้วยกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการขายยาในต่างประเทศ
ซึ่งมีประเทศที่เลือกศึกษา 3 ประเทศ ซึ่งได้แก่ สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศส และเกาหลีใต้ ผลการศึกษาท�ำให้เห็นว่าประเทศทั้งสามนี้
มี รู ป แบบและกลวิ ธี น�ำ กฎหมายมาใช้ ค วบคุ ม การส่ ง เสริ ม การ
ขายยาอย่างไร ผลการศึกษาทีไ่ ด้อาจใช้เป็นแนวทางในการควบคุม
การส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยได้ต่อไป
ในภาพรวม ผลสรุปที่ได้จากการประชุมข้างต้นชี้ให้เห็นว่า
ความเข้าใจต่อปัญหาการส่งเสริมการขายยาในสังคมทั่วโลกก�ำลัง
เพิม่ ขึน้ และสังคมไทยตระหนักแล้วว่าการส่งเสริมการขายยาทีข่ าด
จริยธรรมเป็นปัญหา หรืออีกนัยหนึง่ เป็นสัญญาณอันตรายต่อระบบ
ยา จึงจ�ำเป็นที่จะต้องยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม
จากการประมวลผลการประชุมวิชาการข้างต้นหลายครั้ง
ท�ำให้สามารถรวบรวมเหตุผลได้ว่าท�ำไมการส่งเสริมการขายยา
ที่ขาดจริยธรรม จึงเป็นหนึ่งในเจ็ดสัญญาณอันตรายของระบบยา

เหตุผลประการที่หนึ่ง: การโฆษณาและ
การส่งเสริมการขายยามิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เรื่องยาแก่ประชาชน
หรือแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ยามั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ว ่ า เป็ น เจ้ า ของ
เทคโนโลยีและบริษัทมีความรู้เรื่องยาที่สมบูรณ์ที่สุด ส่วนความ
เข้าใจว่าการโฆษณาและการส่งเสริมการขายยาเป็นการให้ข้อมูล
ความรูน้ นั้ เป็นความเข้าใจทีผ่ ดิ พลาด เพราะข้อมูลความรูท้ แี่ พทย์
และบุคลากรสาธารณสุขต้องการเป็นความรู้ที่ครบถ้วน รอบด้าน
ปราศจากอคติ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศสามารถท�ำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นอิสระ
ส่วนข้อมูลที่มาจากผู้ผลิตมักเป็นแหล่งข้อมูลที่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน เน้นแต่ขอ้ ดีเหนือยาตัวอืน่ ๆ ในกลุม่ เดียวกัน และมักไม่ให้
ความส�ำคัญกับอาการข้างเคียงของยา จึงมีประโยชน์นอ้ ย แม้แต่การ
พิจารณาจัดท�ำบัญชียาหลักแห่งชาติ แพทย์ เภสัชกรและนัก
วิชาการที่เกี่ยวข้องให้ความส�ำคัญกับข้อมูลจากบริษัทยาน้อยมาก
ส่วนใหญ่เป็นการค้นคว้าข้อมูลวิชาการจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ป็นอิสระ
หรือองค์กรที่เป็นกลาง เช่น องค์การอนามัยโลก สถาบันวิชาการ
และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทีม่ ชี อื่ เสียงในด้านการค้นคว้าวิจยั
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สถาบันเหล่านี้สามารถผลิตองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานอย่าง
สม�่ำเสมอ ข้อมูลจึงทันสมัย ปราศจากอคติ
เมื่ อ บริ ษั ท ยามิ ใช่ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ยาที่ เชื่ อ ถื อ ได้ ใ นระดั บ
ประเทศ การส่งเสริมการขายยาจึงมิได้มบี ทบาทเป็นตัวกลางในการ
สื่อสารข้อมูลยาส� ำคัญๆให้แก่แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
อื่นๆ

เหตุผลประการที่สอง: การส่งเสริมการขายยา
ขาดจริยธรรมเมื่อมุ่งใช้เป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อการบริหารภาพลักษณ์
กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ แ พทย์ เภสั ช กรและบุ ค ลากร
สาธารณสุขเกิดความประทับใจในสรรพคุณของตัวยา โดยมิได้น�ำ
เสนอข้อมูลคุณประโยชน์ โทษและอันตรายที่ครบถ้วน รอบด้าน
เช่น การสร้างภาพลักษณ์ให้ยาลดไขมันกลายเป็นยาอายุวัฒนะ
ยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศกลายเป็นยาเพื่อชีวิตรัก
ที่สมบูรณ์ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อ
ป้องกันมะเร็งปากมดลูกทั้งที่มิได้คุ้มค่าหรือมีประสิทธิภาพสูงกว่า
วิธีการดูแลรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และยาคุมก�ำเนิดกลายเป็น
ฮอร์โมนสูตรผิวสวย ฯลฯ
เมื่อโอกาสท�ำก�ำไรอยู่ที่การสร้างความต้องการยาแทน
การคิ ด ค้ น ยาจ� ำ เป็ น ที่ มี คุ ณ ภาพแล้ ว ย่ อ มท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ยามุ ่ ง
แข่งขันเพื่อสร้างความต้องการยาผ่านภาพลักษณ์ที่ท�ำได้ง่ายกว่า
ผู้ป่วยก็จะขาดโอกาสที่จะได้ใช้ยาจ�ำเป็น เพิ่มความเสี่ยงจาก
การใช้ยาเกินความจ�ำเป็น และอาจได้รับอันตรายจากการใช้ยา
ในที่สุด

เหตุผลประการที่สาม : การส่งเสริมการขายยา
เป็นการกระจายผลประโยชน์ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นนี้กลายเป็นปัญหาจริยธรรมทันทีเมื่อผู้ป่วยหรือ
ผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งใช้ยาต้องเป็นผูแ้ บกรับความเสีย่ งจากการใช้ยา อาจ
สูญเสียทั้งสุขภาพและค่าใช้จ่ายด้านยา ส่วนแพทย์ เภสัชกรและ
บุคลากรสาธารณสุขผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องรับผลจากการกระจาย
ผลประโยชน์ของบริษัทยา ซึ่งในที่นี้หมายถึงการให้ “สินบน
ปนน�้ำใจ” ในรูปของช�ำร่วย ของขวัญ อาหาร การเลี้ยงต้อนรับ
การสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

การสนับสนุนโครงการวิจัย ฯลฯ โดยคาดหวังว่าจะท�ำให้แพทย์
เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขเหล่านั้น จดจ�ำชื่อยาและสั่งใช้
หรือจ่าย ทั้งๆ ที่ยานั้นอาจมีความจ�ำเป็นน้อยหรือไม่จ�ำเป็น
นอกจากปัญหาทีแ่ พทย์ เภสัชกร หรือบุคลากรสาธารณสุข
ที่ต้องเผชิญกับปัญหาจริยธรรมแล้ว ความเชื่อถือไว้วางใจที่สังคม
เคยให้แก่บุคลากรเหล่านี้ย่อมถดถอยลง ผลประโยชน์เหล่านี้
กลายเป็นต้นทุนที่ท� ำให้ราคายาเพิ่มขึ้น ภาระที่ประเทศต้อง
แบกรับเพือ่ สนับสนุนค่าใช้จา่ ยด้านยาภายใต้ระบบประกันสุขภาพ
เพิ่ ม ขึ้ น ในภาพรวม การส่ ง เสริ ม การขายยาที่ ข าดจริ ย ธรรม
จึงเป็นความสูญเสียของทุกฝ่าย แม้แต่บริษัทยาก็ย่อมสูญเสีย
ชื่อเสียง

เหตุผลประการที่สี่: การควบคุมการส่งเสริม
การขายยาที่ผ่านมาขาดระบบการควบคุม
ที่เท่าทัน กฎหมายยาฉบับปัจจุบันล้าสมัย
การยินยอมให้มกี ารโฆษณาและส่งเสริมการขายยาสูแ่ พทย์
และบุคลากรสาธารณสุขได้ โดยมิได้มีบทบัญญัติใดที่ควบคุม
กิจกรรมการส่งเสริมการขายยาทุกรูปแบบที่เกิดขึ้น ขาดแนวคิด
และกลวิธใี นการควบคุม ท�ำให้เกิดกิจกรรมรูปแบบใหม่ตลอดเวลา
เช่น การรณรงค์ให้ผปู้ ว่ ยตระหนกต่อโรคและความเจ็บป่วย การจัด
ให้มีศูนย์สุขภาพ หรือมูลนิธิสุขภาพของบริษัทยาเพื่อให้ข้อมูลแก่
ผู้ป่วยโดยตรง ท�ำให้ผู้ป่วยเรียกร้องขอยาจากแพทย์เอง ส�ำหรับ
ประเทศที่ก้าวหน้า นอกจากการบังคับสัดส่วนเวลาที่ผู้แทนยา
สามารถเข้าพบแพทย์ได้ แล้วยังจ�ำกัดรูปแบบของของขวัญกับ
การเลีย้ งรับรองทีท่ ำ� ได้ รวมทัง้ การก�ำหนด ให้บริษทั แสดงกิจกรรม
และค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ ใช้ ใ นการโฆษณาและการส่ ง เสริ ม การขายใน
แต่ละปีอีกด้วย

เมื่ อ การส่ ง เสริ ม การขายยาที่ ผ ่ า นมามิ ไ ด้ ถู ก ควบคุ ม
ตามกฎหมายจากภาครัฐ จึงขาดระบบติดตาม ขาดฐานข้อมูล
ขาดผูร้ บั ผิดชอบและขาดการน�ำเสนอถึงผลกระทบของการสัง่ ใช้ยา
ต่อการส่งเสริมการขายยาสู่สาธารณชน

เหตุผลประการที่ห้า: การส่งเสริมการขายยา
ที่ผ่านมาขาดการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
จากสังคม
ปัญหาส�ำคัญส่วนหนึ่งเกิดจาก “ความไม่รู้” ของผู้ป่วย
และผู ้ บ ริ โ ภค นอกจากจะไม่ รู ้ เรื่ อ งยาที่ ใช้ แ ล้ ว ยั ง ไม่ รู ้ ว ่ า มี
“ปรากฏการณ์การยิงยา” (มีการสั่งใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งมากกว่าที่
ควรจะเป็น) เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์บางอย่าง หรือเพือ่
ตอบแทนการสนับสนุนการประชุมวิชาการในต่างประเทศ เป็นต้น

เหตุผลประการที่หก: กลวิธีการส่งเสริม
การขายยาที่ผ่านมาท�ำให้ประเทศไทย
ประสบปัญหาจริยธรรมบกพร่อง
สังคมไทยขาดการก�ำกับด้วยหลักศีลธรรมและจริยธรรม
ตลอดจนหลั ก ธรรมาภิ บ าล ท� ำ ให้ สั ง คมบางกลุ ่ ม มิ ไ ด้ เ ห็ น ว่ า
เป็นปัญหา และเมือ่ ถูกจูงใจด้วยค่าตอบแทนสูง ยังยกย่อง ไม่เข้าใจ
เรื่องผลประโยชน์ขัดแย้งหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ปรากฏการณ์
เหล่านี้ มีสว่ นท�ำลายความไว้วา่ งใจทีส่ งั คมมีตอ่ แพทย์และบุคลากร
สาธารณสุข และอาจกลายเป็นฐานคิดหลักในสังคมไทยต่อไป
โดยสรุ ป แล้ ว การส่ ง เสริ ม การขายยาที่ ข าดจริ ย ธรรม
โดยปราศการการควบคุม เป็นหนึ่งในเจ็ดสัญญาณอันตรายที่
สะท้อนถึงความไม่ปลอดภัยและคุณภาพของระบบยา ตลอดจน
ความเสี่ยงทางการบริหารที่ด�ำรงอยู่ในระบบยา   
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Pew Prescription Project. Physician Payments Sunshine provision in Health Care Reform. (23 March, 2010) [Available Online]. Accessed
31 March 2010. Available from http://www.prescriptionproject.org/sunshine_docs/files/Sunshine-fact-sheet-3.23.10.pdf
สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิโชค (2552). “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ประชาคมโลกเดินหน้าเร่งยุติขบวนการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ในวารสารยาวิพากษ์
ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 หน้า 3-9.
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ธรรมาภิบาลเป็นหัวใจส�ำคัญของกระบวนการพัฒนา
ซึ่งยาเป็นผลิตภัณฑ์คฺณธรรมจึงยิ่งมีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องใช้ธรรมาภิบาลในทฺกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
มากยิ่งกว่าสินคัาอี่นๆ

สถานการณ์
ธรรมาภิบาลระบบยาไทย
ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี*

ความเป็นมา
ระบบยาหากมี ก ารพั ฒ นาที่ เ หมาะสม และน� ำ ไปปฏิ บั ติ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
ทีต่ งั้ ไว้ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนได้ดี ในอดีตผูค้ นค�ำนึงถึงความเข้มแข็งของ
ระบบยาในเชิงเทคนิค ปัจจุบัน องค์กรนานาชาติหลายแห่ง รวมทั้งองค์การอนามัยโลก
เริม่ มีแนวความคิดด้านธรรมาภิบาลระบบยามากขึน้ ว่าหากมีการปรับปรุงให้ดขี นึ้ จะมีสว่ น
ท�ำให้การท�ำงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ท�ำให้ได้งานมีประสิทธิภาพ ผลตกแก่
ประเทศชาติและประชาชน
ทั้งนี้ แนวคิดเรื่องการพัฒนาธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือกฎเกณฑ์
กติกา (บนลงล่าง) และการสร้างจากภายในบุคคล (ล่างขึ้นบน)
องค์การอนามัยโลกได้ก� ำหนดองค์ประกอบของระบบยาที่ได้รับการพัฒนา
เครื่องมือในการประเมินธรรมาภิบาลมี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนต�ำรับยา
การออกใบอนุ ญ าตร้ า นยา การตรวจตราโดยสารวั ต ร การคั ด เลื อ กบั ญ ชี ย าหลั ก
การส่งเสริมการขายยา การทดลองยาในมนุษย์ การจัดหายา และการกระจายยา ซึ่งใน
การประเมินเบื้องต้น ครั้งแรก (Kiatying-Angsulee N and Sriprateth W, 2005)
ได้ศึกษาไว้ 3 องค์ประกอบ คือ การขึ้นทะเบียนต�ำรับยา การคัดเลือกบัญชียาหลัก
* คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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และการจัดหายา เป้าหมายของการศึกษาสถานการณ์ เพื่อหา
ปัจจัยเสี่ยงในระบบยาที่อาจน�ำไปสู่ปัญหาความไม่โปร่งใส จนเกิด
เสียหายต่อระบบ และร่วมกันพยายามหาทางแก้ไข ให้มีระบบ
จัดการมากขึ้น เพื่อลดปัญหาดังกล่าว และยังเป็นเครื่องมือให้
เจ้าหน้าที่ใช้เป็นหลักยึด ป้องกันความเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซง
การท�ำงาน

เครื่องมือการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ครั้งนี้ เป็นแบบส�ำรวจ
มาตรฐานทีไ่ ด้มาจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์การอนามัยโลก
และคณะผู้วิจัยจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว มาเลย์เซีย
และฟิลปิ ปินส์ เพือ่ ท�ำการเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ การเก็บ

ข้ อ มู ล ส�ำ หรั บ แต่ ล ะองค์ ป ระกอบหลั ก ของระบบยา สามองค์
ประกอบ คือ การขึ้นทะเบียนต�ำรับยา การคัดเลือกบัญชียาหลัก
และการจัดหายา โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนอย่างน้อย
10 คน ส�ำหรับแต่ละองค์ประกอบระบบยา ที่ไม่ซ�้ำกัน ด้วยการใช้
แบบสัมภาษณ์ทมี่ ที งั้ การให้คะแนนนและการให้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
เริ่มด้วยการให้คะแนนส�ำหรับแต่ละหัวข้อย่อย แล้วน�ำมาสรุปเป็น
คะแนน 10 เต็ม ซึ่งคะแนนที่ได้จะสะท้อนสภาวะว่ามีความเสี่ยง
ในระบบยาต่อการเกิดปัญหาคอรัปชั่นมากน้อยเพียงใด (มิได้
สะท้อนสภาวะคอรัปชั่น) ตามตารางที่ 1
นอกจากนี้ ในรายงานยั ง ได้ มี ก ารประมวลกรณี ศึ ก ษา
เพือ่ สะท้อนสถานการณ์เชิงคุณภาพอีกด้วย การศึกษาครัง้ นีด้ ำ� เนิน
การในปี พ.ศ. 2548 และจะได้ศึกษาต่อไปอีกในรอบถัดไปในปี
พ.ศ. 2552-2553 ด้วยเครื่องมือใหม่ และเพิ่มหัวข้อการศึกษาต่อ
ไปได้แก่ การส่งเสริมการขายยา และการตรวจสถานประกอบการ

ผลการศึกษา
จากการศึกษาครั้งแรกมีการเปรียบเทียบ 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และลาว ผลการศึกษา ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ระบบคะแนน 10 คะแนนเต็ม เพื่อแสดงความเสี่ยงต่อการเกิดคอรัปชั่นของระบบยา

0.0 - 2.0

2.1 - 4.0

4.1-6.0

6.1 - 8.0

8.1 – 10.0

เสี่ยงอย่างยิ่ง
Extremely
vulnerable

เสี่ยงมาก
Very
vulnerable

เสี่ยงปานกลาง
Moderately
vulnerable

เสี่ยงน้อย
Marginally
vulnerable

เสี่ยงน้อยมาก
Minimally
vulnerable

แหล่งข้อมูล WHO 2006

ตารางที่ 2 การศึกษาความเสี่ยงต่อการเกิดคอรัปชั่น เปรียบเทียบ 4 ประเทศในเอเซีย
การขึ้นทะเบียนต�ำรับยา
การคัดเลือกบัญชียาหลัก
การจัดหายา

ไทย

ฟิลิปปินส์

มาเลเซีย

ลาว

7.0

6.8

6.8

5.6

Marginal

Marginal

Marginal

Moderate

8.0

6.1

5.7

6.1

Marginal

Marginal

Moderate

Marginal

7.1

8.5

7.1

6.9

Marginal

Minimal

Marginal

Marginal

ภาพรวมของทั้งสี่ประเทศ พบว่าไทยมีความเสี่ยงต่อคอรัปชั่นน้อยที่สุด นั่นคือมีคะแนนเป็นล�ำดับแรกเกือบทุกหัวข้อ ยกเว้น
เรื่องการจัดหายา เพราะฟิลิปปินส์มีองค์กรพัฒนาเอกชนชื่อ Procurement Watch ซึ่งติดตามเฝ้าระวังการจัดหายาอย่างต่อเนื่อง
และน�ำไปสู่การแก้ไขระดับหนึ่งแล้ว จึงมีผลสะท้อนจากการประเมินค่อนข้างดี
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สถานการณ์ประเทศไทย
รายละเอียดของประเด็นย่อยในแต่ละหัวข้อใหญ่ทมี่ ปี ญ
ั หา
ที่ควรปรับปรุงของไทย แยกตามหัวข้อ 3 เรื่องที่ได้ศึกษาไว้
การขึ้นทะเบียนต�ำรับยา พบว่าส่วนใหญ่มีโครงสร้าง
และกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อคอรัปชั่นน้อย (คะแนน 7.0)
ยกเว้นบางประเด็นทีค่ วรปรับปรุง ได้แก่ การทีย่ งั ไม่มกี ารแถลงเรือ่ ง
การมี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ของคณะกรรมการยาและอนุ ก รรมการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การรายงานมติ ข องคณะกรรมการยาเปิ ด เผยสู ่
สาธารณชนไม่ต่อเนื่องเป็นระบบทุกครั้ง และไม่มีเอกสารแสดง
ขั้นตอนการตัดสินใจของคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนต�ำรับยา
รวมถึงการไม่มีการประกาศสู่สาธารณชน
การคัดเลือกบัญชียาหลักแห่งชาติ มีคะแนนที่ค่อนข้างดี
แสดงว่ามีความเสี่ยงต่อคอรัปชั่นน้อย (คะแนน 8.0) เพราะมี
คูม่ อื การท�ำงานทีช่ ดั เจน มีความโปร่งใส มีการแถลงเรือ่ งการมีสว่ น
ได้ส่วนเสีย แต่ยังมีบางประเด็นที่ควรปรับปรุง ได้แก่ การไม่มี
กฎหมายหรือกติกาห้ามกรรมการคัดเลือกบัญชียาหลักในการรับ
การสนับสนุนจากบริษัทยา นอกจากนี้แม้มีกติกาการแถลงเรื่อง
การมีสว่ นได้สว่ นเสียของกรรมการ แต่ไม่มกี ติกาจัดการกรณีพบว่า
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือการติดตามความเป็นจริง รวมทั้งไม่มีการ
วิเคราะห์ประเมินผลการออกกติกาดังกล่าว
การจัดหายา พบว่าส่วนใหญ่มโี ครงสร้างและกระบวนการ
ที่มีความเสี่ยงต่อคอรัปชั่นน้อย (คะแนน 7.1) มีบางประเด็นที่
ควรค�ำนึง ได้แก่ การไม่มีเกณฑ์ส�ำหรับการตัดสินใจจัดซื้อที่เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อ และยังไม่มีระบบจัดเก็บสรุป
ผลการติดตามทีช่ ดั เจน นอกจากนีผ้ ลงานรอบ 3 ปี ยังมีการซือ้ แบบ
แข่งขัน นั่นคือประมูลน้อยกว่า 80% และยังขาดระบบรวบรวม
ผลการก�ำกับตรวจสอบระบบ

ทางออกของธรรมาภิบาลระบบยา
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล นั้นมีรากฐาน
มาจากวัฒนธรรมตะวันตก ในประเทศพัฒนาแล้ว และโดยเฉพาะ
กลุ่มองค์กรนานาชาติ องค์กรประสานงาน และองค์กรให้ทุน
ทั้งหลาย การตีความของค�ำว่าธรรมาภิบาลก็อาจแตกต่างไปตาม
แนวคิดของสังคมต่างๆ ธนาคารโลกได้ให้ค�ำจ�ำกัดความไว้ว่า
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นลักษณะและวิถีทางของ
การใช้อ�ำนาจในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคม
ของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก�ำหนดหลักธรรมาภิบาล
ไว้ 8 ประการ ได้แก่ หลักความโปร่งใส หลักความนิติธรรม
หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ หลั ก ความเสมอภาค หลั ก คุ ณ ธรรม
หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และความสอดคล้อง
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ปั จ จุ บั น ได้ เ ป็ น ที่ รั บ รู ้ ข องสั ง คมไทยมากขึ้ น ว่าธรรมา
ภิ บ าลเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการพั ฒ นาสั ง คม และเพิ่ ม
ทั้งประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร จนถึงขั้นประกาศเป็น
วาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ในประเทศไทยก�ำหนด
หลักธรรมาภิบาลไว้ 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
และหลั ก ความคุ ้ ม ค่ า มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามหมายของ
ธรรมาภิบาลในระบบและกระบวนการต่างๆ มากมาย
ในส่วนของธรรมาภิบาลระบบยา นั้นในเบื้องต้นมุ่งเน้น
ที่ภาครัฐ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานภาครัฐต่อ
กระบวนการที่ น�ำ ไปสู ่ ก ารหาผลประโยชน์ และเกิ ด คอรั ป ชั่ น
ที่เป็นผลเสียหายต่อประเทศทั้งในแง่เศรษฐกิจและต่อการด�ำเนิน
งาน และต้องขยายสู่ภาคธุรกิจต่อไป
พึงระวังว่าความหมายของเครื่องมือที่ใช้ในรายงานนี้ มิใช่
เพื่อแสดงว่าเกิดการคอรัปชั่นมากน้อยแค่ไหน เพียงแต่เป็นการ
สะท้อนว่าระบบทีม่ อี ยู่ ณ ปัจจุบนั มีความเสีย่ งต่อการเกิดคอรัปชัน่
มากน้ อ ยแค่ ไ หนเท่ า นั้ น เพื่ อ หาทางแก้ ไขที่ โ ครงสร้ า งหรื อ
กระบวนการใดต่ อ ไป อย่ า งไรก็ ดี เป็ น เรื่ อ งยากที่ จ ะพั ฒ นา
เครื่องมือที่ใช้สะท้อนได้ทุกองค์ประกอบของระบบยาและกับ
ทุกประเทศ ที่สามารถสะท้อนภาพจริงได้ครบถ้วน เครื่องมือนี้
จึงเป็นเพียงการเริ่มทดลอง ด้วยเครื่องมือขององค์การอนามัยโลก
ที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง น�ำไปศึกษาให้ครบทุกหัวข้อตามที่ได้
พัฒนาไว้ จ�ำนวน 8 หัวข้อ และเป็นการสะท้อนให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้ฉุกคิด และหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้น
ในขณะเดี ย วกั น มี เ ครื่ อ งมื อ การรายงานสถานการณ์
ธรรมาภิบาลในภาพรวม เช่น CPI (Corruption Perceptions
Index) ของ Transparency International ที่ให้รายงานการ
ส�ำรวจประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทุกปี พบว่าประเทศไทย ในปี พ.ศ.
2548 ได้คะแนนคะแนน 3.8 จาก คะแนนเต็ม 10 และอยู่ล�ำดับที่
59 จาก 158 ประเทศ และในปี 2552 ไทยได้คะแนน 3.4 จาก
คะแนนเต็ม 10 และอยู่ล�ำดับที่ 84 จาก 180 ประเทศ นอกจากนี้
ธนาคารโลกได้รายงาน Governance indicator เช่นกัน เพื่อน�ำ
ไปใช้ประเมินสถานการณ์ธรรมาภิบาลในมิติต่างๆ
ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การรับรู้และ
เข้าใจของทั้งบุคลากรด้านสุขภาพและประชาชน ต่อเรื่องธรรมา
ภิบาล เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ และอาศัยแนวคิดทางตะวันตก
มาประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ดีหากมีการน�ำมาใช้ได้ถูกต้องจะเป็น
เครื่องมือที่มีคุณค่า การที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้มีมติรับรอง
วาระเรื่อง ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม: เพื่อลด

ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ และสุ ข ภาพประชาชน
ได้สะท้อนความห่วงใยและความพยายามพัฒนา
สภาวะการณ์ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
จากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พบว่ า
ประเทศไทยยั ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลระบบยามากขึ้น
กว่ า เดิ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ซึ่ ง
ประเทศไทยได้พยายามด�ำเนินการอยู่แล้ว
ได้แก่ การเพิม่ เรือ่ งการแถลงการมีสว่ นได้สว่ น
เสียของคณะกรรมการยา (อยู่ระหว่างเตรียม
การ) ในการด�ำเนินการให้ได้ผล นอกจากระบบ
ควบคุ ม บั ง คั บ ด้ ว ยกฎระเบี ย บให้ ป ฏิ บั ติ แ ล้ ว
การเฝ้า ติ ด ตามอย่า งต่อเนื่องจะเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญที่สะท้อนภาพสู่สังคม เพื่อเพิ่มความตระหนัก
นอกจากนี้ยังมีความจ�ำเป็นของการเพิ่มคุณค่า คือ
การประสานระหว่างธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม
ลงไปที่ภาคการศึกษา เริ่มจากรากฐานการศึกษาภาคปกติ ไป
จนถึงการศึกษาของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบยา เช่น คณะ
แพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้นนอกจากนี้การส่งเสริม ก�ำหนด
เรื่องจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีอยู่แล้วให้เกิดการรับรู้และตระหนัก
ในหมู่สมาชิกให้มากขึ้น มีระบบการเฝ้าระวังและควบคุมความประพฤติของสมาชิก
โดยสภาวิชาชีพ เพื่อป้องกันความเสียหาย มิใช่การท�ำหน้าที่ปกป้องสมาชิกจนเกินเหตุ
เหล่านี้ล้วนน�ำไปสู่หนทางการเพิ่มคุณค่าวิชาชีพได้   
เอกสารอ้างอิง

Kiatying-Angsulee N and Sriprateth W (2005). Promotion Ethical Practices in Pharmaceutical Registration, Selection, and Procurement
in Thailand: assessment of situation on good governance of drug system, (Social Pharmacy Research Unit, Chulalongkorn
University) final report to World Health Organization
Transparency International (2009) Corruption Perceptions Index 2009 report http://www.transparency.org/policy_research/surveys_
indices/cpi/2009/cpi_2009_table
UNESCAP (2010) What is Good Governance? Accessed on Jan 2010 from http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/
gg/governance.pdf
World Bank (2009) Indicators of Governance and Institutional Quality. Accessed on Dec 2009 from http://siteresources.worldbank.
org/INTLAWJUSTINST/Resources/Indicators GovernanceandInstitutionalQuality.pdf
WHO (2008) Measuring Transparency in the Public Pharmaceutical Sector: Assessment Instrument Working document for field testing
and revision  
WHO (2008) A Framework for Good Governance in the Public Pharmaceutical Sector. Working draft for field testing and revision
October 2008 By Dr Eloy Anello (WHO consultant) accessed on Dec2009 from http://www.who.int/medicines/areas/policy/
goodgovernance/WHO-GGMframework.pdf
WHO (2006) Measuring Transparency in Medicines Registration, Selection and Procurement: Four Country Assessment Studies.
ศูนย์บริการวิชาการธรรมาภิบาล http://www.thaigoodgovernance.org/webpage/home.php
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“ปัญหาค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การติดตามควบคุมก�ำกับให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสม
ยังไม่เข้มแข็ง ความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงยา
ของประชาชนระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพ
ในสังคมไทยเป็นปัญหาส�ำคัญ
ที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน”

การเข้าถึงยา และ
การทบทวนความเหมาะสม
ในการใช้ยาในโรงพยาบาล
ภญ.ดร.ยุภาพรรณ มันกระโทก*

ส

ถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาในประเทศไทย พบว่ามีมูลค่าสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีจากมูลค่า 64,102 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2543 เป็น 172,019
ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2550 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มถึงร้อยละ 168.35
โดยช่องทางหลักในการกระจายยาคือผ่านโรงพยาบาลและร้านยา และพบว่า
การกระจายยาผ่านโรงพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยที่การใช้ยามูลค่าสูง
เป็นปัจจัยหลักส่งผลกระทบที่ส�ำคัญต่อการเพิ่มสูงขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านยา
ในตารางที่ 1 แสดงรายการยามู ล ค่ า สู ง 10 อั น ดั บ แรกของยาที่ ก ระจาย
ผ่านโรงพยาบาลในปี 2549

* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
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รายงานสถานการณ์ระบบยา ประจ�ำปี 2552

ตารางที่ 1. รายการยาที่จ�ำหน่ายในช่องทางโรงพยาบาลในปี 2549
ล�ำดับที่
รายการยา-ชื่อสามัญ

ชื่อการค้า

มูลค่า
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)
กรุงเทพ:อื่นๆ

อัตราการเพิ่ม
(ร้อยละ)

2549

2548

1

1

Atorvastatin

Lipitor

1,618

58 : 42

29

2

3

Clopidogrel

Plavix

804

56 : 44

67

3

2

Meropenem

Meronem

697

45 : 55

41

4

4

Human erythropoeitin

Eprex

567

50 : 50

24

5

10

Gabapentin

Neurontin

441

48 : 52

38

6

6

Celecoxib

Celebrex

434

45 : 55

13

7

7

Clavulonate+Amoxycillin

Augmentin

415

50 : 50

10

8

9

Imipenem+Cilastatin

Tienam

406

35 : 65

10

9

5

Sulbactam+Cefoperazone

Sulperazon

404

38 : 62

-4

10

18

Esomeprazole

Nexium

373

50 : 50

65

Source: IMS Health 2Q2006

รูปธรรมหนึ่งของที่มาของค่าใช้จ่ายด้านยา:
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการฯ
จากเงื่อนไขการจ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลที่เป็นแบบปลายเปิด (Fee for service)
ท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะพบว่าเป็น
ผลกระทบหลักจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของมูลค่าการใช้จ่ายด้านยาในระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ โดยเฉพาะในกรณีการรักษาพยาบาลคนไข้นอกที่พบว่าในโรคเรื้อรัง
สัดส่วนมูลค่ายามีตั้งแต่ร้อยละ 50-80 ขึ้นกับระดับของสถานพยาบาล (Pongcharoensuk P.,
2005)
เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านยาเปรียบเทียบระหว่างผู้มีสิทธิ์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ 3
ระบบหลักพบว่ามีความแตกต่างกัน จากการศึกษาแนวโน้มการใช้ยาในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์
โดยเก็บข้อมูลจากใบสัง่ ยาผูป้ ว่ ยนอกจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในปีงบประมาณ 2548 ถึง 2550
พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายด้านยาในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสูงกว่าค่าใช้จ่ายด้านยา
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและประกันสังคม โดยในปี 2548 สวัสดิการข้าราชการใช้ยา
คิดเป็นมูลค่า 1.77 และ 2.36 เท่าของผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและผู้ป่วยประกันสังคม
(17,614 และ 9,975 และ 7,450 บาท ตามล�ำดับ) แต่ในปี 2550 มูลค่าการใช้ยาของสวัสดิการ
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ข้าราชการคิดเป็นมูลค่า 2.35 และ 2.23 เท่าของผูป้ ว่ ยหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าและผู้ป่วยประกันสังคม (26,193 และ 11,156
และ 11,723 บาท ตามล�ำดับ)
เมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
และนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ พบว่า ผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้ามีแนวโน้มที่จะใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติมากขึ้น
จากร้อยละ 71.9 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 74.4 ในปี 2550 ส�ำหรับ
ผู้ป่วยสวัสดิการข้าราชการมีแนวโน้มที่จะได้รับยาในบัญชียาหลัก
ลดลงในแต่ละปี โดยใช้ยาในบัญชียาหลักร้อยละ 54.1 ในปี 2548
และลดลงเป็นร้อยละ 43.7 ในปี 2550 (เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข
และคณะ, 2552)
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
มีแนวโน้มในการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยัง
พบว่ามูลค่าการใช้ยาในบัญชี ง. ซึ่งเป็นยาที่มีมูลค่าสูงที่ผู้ป่วย
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้รบั จะสูงกว่ามูลค่ายาทีผ่ ปู้ ว่ ย

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับ จากฐานข้อมูลการจ่ายยา
ของโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึง่ พบว่ามูลค่ายาทีใ่ ช้ในผูป้ ว่ ยในระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (CSMBS) สูงเป็น 2 เท่าของ
มูลค่ายาทีใ่ ช้ในผูป้ ว่ ยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) โดยมูลค่า
ยาที่ใช้ในผู้ป่วยระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่ากับ
46.82 ล้านบาท (ร้อยละ 63 ของค่าใช้จ่ายของรายการยาในบัญชี
ง. 10 อันดับแรก) และมูลค่ายาที่ใช้ในผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าเท่ากับ 23.67 ล้านบาท (ร้อยละ 32.3) ในขณะที่ผู้ป่วย
ที่มารับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีจ�ำนวน
298,683 ราย คิดเป็น 2.3 เท่าของผู้ป่วยที่มารับบริการสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีจ�ำนวน 130,000 ราย ค่าใช้จ่ายนี้
ในผู้ป่วยที่มีสวัสดิการประกันสังคม (SSS) คิดเป็นมูลค่าน้อยมาก
คือประมาณ 0.7 ล้านบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ 1 ของยาในบัญชี
ง. 10 อันดับแรก (ตารางที่ 2) (ยุภาพรรณ มันกระโทก และคณะ,
2552)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบมูลค่ายาบัญชี ง. 10 อันดับแรกในโรงพยาบาลศูนย์ฯ ของผู้ป่วยในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
และระบบประกันสังคม ปีงบประมาณ 2548
รายการยา
Human Erythropoietin 4000U inj.
Atorvastatin 10 mg tab
Meropenem 1g inj
Imipenem/cilastatin 500 mg inj
Cefoperazone/salbactam 1g. inj.
Clopidogrel 75 mg
Erythropoietin beta 2000 IU inj.
Enoxaparin sod. Inj.
Octeriotide
Mycophenolate 250 mg
มูลค่ายา
ร้อยละที่ใช้ต่อมูลค่าทั้งหมด
จำ�นวนคนไข้

UC
0.11
0.02
7.99
5.86
4.49
0.42
0.07
2.10
2.61
0.01
23.67
32.27
298,683

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
CSMBS
13.65
12.96
2.79
1.04
0.99
4.91
4.92
1.65
1.48
2.43
46.82
63.84
130,660

SSS
0
0.01
0.19
0.22
0.17
0.02
0
0.05
0.05
0
0.70
0.95
44,282

UC = สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, CSMBS = สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ, SSS = สิทธิประกันสังคม
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การใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผล:
ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านยา
ตารางที่ 3 สะท้อนความแตกต่างของสัดส่วนของผู้ป่วย
ที่ใช้ยาในกลุ่มที่มีมูลค่าสูง ตัวอย่างที่แสดงได้แก่ กลุ่มยาที่ใช้ใน
การรักษาโรคเรื้อรัง 2 รายการ คือยา Atorvastatin (ยาลดระดับ
ไขมันในเลือด) และยา Clopidogrel (ยาต้านการแข็งตัวของเลือด)
ซึ่ ง มี ก ารใช้ ม ากในกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ โดยผู ้ ป ่ ว ยสู ง อายุ ส วั ส ดิ ก าร
ข้าราชการได้รบั ยา Atorvastatin 875 ราย ได้รบั ยา Clopidogrel
282 ราย ผู้ป่วยสูงอายุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับยา
Atorvastatin 4 ราย ได้รับยา Clopidogrel 106 ราย คิดเป็น
อัตราผู้ป่วยสูงอายุสวัสดิการข้าราชการที่ได้รับยา Atorvastatin
และ Clopidogrel ต่อ 1000 ประชากรในกลุม่ อายุเดียวกันเท่ากับ
20.08 และ 6.7 ตามล�ำดับ ในขณะทีอ่ ตั ราการใช้ยาในผูป้ ว่ ยสูงอายุ
หลักประกันสุขภาพถ้วนเท่ากับ 0.05 และ 1.45 ตามล�ำดับ
แต่ปรากฏการณ์ดังกล่าวกลับไม่พบในการใช้ยากลุ่มต้านจุลชีพ
และยาช่วยชีวิตที่แสดงเป็นตัวอย่างคือ Meropenem และยาฉีด
Enoxaparin ซึ่งพบว่ามีอัตราการใช้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ทั้ง 3 ระบบ
ตารางที่ 3 อัตราการใช้ยาต่อผู้ป่วย 1,000 คนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลจ�ำแนกตามประเภทของระบบประกันสุขภาพ
รายการ
Atorva statin 10 mg. tab

กลุ่มอายุ

อัตราการใช้ยาต่อ 1000 ประชากร (จำ�นวนคนไข้)
UC

CSMBS

SSS

มากกว่า 60 ปี

0.051 (4)

20.078 (875)

2.105 (1)

คนไข้ทั้งหมด

0.017 (5)

11.06 (1446)

0.045 (2)

มากกว่า 60 ปี

1.447 (106)

6.471 (282)

0(0)

คนไข้ทั้งหมด

0.539 (161)

2.679 (350)

0.158 (7)

มากกว่า 60 ปี

1.525 (119)

1.239 (54)

4.210 (2)

คนไข้ทั้งหมด

1.132 (338)

0.597 (78)

0.248 (11)

Enoxaparin sod.

มากกว่า 60 ปี

7.073 (518)

5.759 (251)

0(0)

40 mg/0.4 ml. inj.

คนไข้ทั้งหมด

2.615 (781)

2.640 (345)

0.474 (21)

Clopidogrel 75 mg. tab
Meropenem 1g. inj.

UC = สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, CSMBS = สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ, SSS = สิทธิประกันสังคม
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ความแตกต่ า งของอั ต ราการใช้ ย าราคาแพงก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสงสัยว่าการใช้ยาดังกล่าวเป็นการใช้ยาทีส่ มเหตุสมผลหรือไม่
ผลการประเมิ น แบบแผนการใช้ ย า Atorvastatin ในผู ้ ป ่ ว ย
สวัสดิการข้าราชการทีไ่ ด้รบั ยา Atorvasratin ครัง้ แรกในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2549 – เมษายน 2551 จ�ำนวน 584 รายจากข้อมูล
ผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ 4 แห่งพบว่า มีเพียง 76 ราย (ร้อยละ 13)
ที่มีแบบแผนการใช้ Atorvastatin ที่สมเหตุผล หรือหากคิดเป็น
มูลค่าค่าใช้จ่ายยาพบว่ามีความเหมาะสมเพียงร้อยละ15.0 ของ
ค่ายาทัง้ หมด 2,990,000 บาท (ยุภาพรรณ มันกระโทก และคณะ,
2552)
ความกังวลของผู้ป่วยในกลุ่มข้าราชการประเด็นหนึ่ง
ก็คือประสิทธิผลในการรักษาของยา จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้
แพทย์เลือกสั่งใช้ยาที่มีราคาแพงกว่า (ในกรณีนี้คือยาลดไขมัน
Atrovastatin และ Rosuvastatin) แทนที่การใช้ยาที่มีราคา
ถู ก กว่ า (Simvastatin) จึ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิผลของการรักษาด้วยยา Atorvastatin, Rosuvastatin
และ Simvastatin ในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่มี
ประวั ติ โรคหั ว ใจขาดเลื อ ดและผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ค วามเสี่ ย งเที ย บเท่ า
โรคหัวใจขาดเลือดในเวชปฏิบัติ ซึ่งในการศึกษาพบว่าร้อยละของ
ผูป้ ว่ ยทีบ่ รรลุเป้าหมายในการลดไขมันได้ ร้อยละ 78, 68 และ 62.4
ส�ำหรับยา Rosuvastatin, Simvastatin และAtorvastatin
ตามล�ำดับ ซึง่ ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ดังนั้นหากเปรียบเทียบความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์จะพบ
ว่าการใช้ Simvastatin มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับยา Rosuvastatin และ Atorvastatin และ
ควรเลือกใช้ Simvastatin เป็นยาล�ำดับแรกส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ
ขาดเลือดและผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งเท่ากับโรคหัวใจขาดเลือด ยกเว้น
ผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้ยา simvastatin (อุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร
และคณะ, 2552)

การทบทวนการใช้ยา: เครื่องมือส่งสัญญาณ
อันตรายของการใช้ยา
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ ข้อมูลความเหมาะสมในการ
ใช้ยามาจากการศึกษาและทบทวนการใช้ยาจากฐานข้อมูลการให้
บริการของโรงพยาบาล ซึ่งจะส่งสัญญาณอันตรายให้กับผู้บริหาร
ผูซ้ อื้ บริการในระบบประกันสุขภาพ รวมทัง้ ประชาชนทัว่ ไปในฐานะ
ผู้เสียภาษี การทบทวนการใช้ยา (Drug Utilization Evaluation:
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DUE) ซึง่ ถือว่าเป็นกระบวนการประกันคุณภาพการใช้ยาทีต่ อ้ งเป็น
ไปอย่างมีระบบ จ�ำเป็นต้องท�ำอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มกี ารใช้ยาอย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบการประเมิน
หรือการทบทวนการใช้ยามีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ
อาจเน้ น ที่ ก ลุ ่ ม หรื อ รายการยาที่ มี มู ล ค่ า สู ง ยาที่ อ าจก่ อ ผล
กระทบในการรักษา เป็นต้น แต่การด� ำเนินการดังกล่าวก็ยัง
ไม่สามารถท�ำได้อย่างครอบคลุมในปัจจุบัน
การติดตามและประเมินการใช้ยาในประเทศไทยเริ่มต้น
อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ประเมินการใช้ยาเชิงคุณภาพในปี 2534 เป็นต้นมา และเมื่อ
มีการน�ำมาตรการ DUE มาใช้เป็นกลไกหนึ่งในการก�ำกับการใช้ยา
ในบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยก�ำหนดให้
โรงพยาบาลที่มียาในบัญชี ง. ต้องท�ำการประเมินการใช้ยาทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาล ซึง่ ใน
เบื้องต้นได้ก�ำหนดให้ท�ำการติดตามและประเมินการใช้ยาในยา
เป้าหมายเพียง 5 รายการ และสืบเนื่องมาถึงยาในบัญชี ง. และ
บัญชี จ.2 ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ที่ประกาศใช้
ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ได้มีการผลักดันให้มีการท�ำ  DUE ในสถาน
พยาบาลร่วมกันโดยหน่วยงานหลายแห่ง เช่น สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลได้ก�ำหนดให้การท�ำ  DUE เป็นเกณฑ์หนึ่ง
ในการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล การก�ำหนดเป็นหนึ่งใน
เกณฑ์คุณภาพการให้บริการโดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติโดยผูกโยงกับแรงจูงใจทางการเงิน ซึ่งส่งผลให้มีการท�ำ 
DUE สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทัว่ ไป และโรงพยาบาลชุมชน ผลการส�ำรวจโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ
ในปีงบประมาณ 2543 พบสัดส่วนการด�ำเนินการประเมินการ
ใช้ยาบัญชี ง. ในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ ถึง
ร้อยละ 82.1 โดยยาที่มีการประเมินมากที่สุด คือ Ceftazidime
(ร้อยละ 82) (รุ่งทิวา หมื่นจ�ำปา และคณะ, 2547) อย่างไรก็ตาม
การก�ำหนดให้มีการประเมินการใช้ยาในบัญชี ง. นั้น โรงพยาบาล
ก็ไม่สามารถด�ำเนินการได้ครบทุกรายการ ดังจะเห็นได้จากผลการ
ประเมินบัญชียาหลักแห่งชาติปี 2547 พบว่าในปี พ.ศ. 2550 มี
การประเมินการใช้ยา บัญชี ง. ในโรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 16.34
- 22.84 ของรายการยาบัญชี ง.ที่มีอยู่ในโรงพยาบาล โดยพบว่า
ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มี ก ารประเมิ น ผลการใช้ ย าบั ญ ชี ง.
ในอัตราส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลขนาดเล็กเนื่องจาก
จ�ำนวนรายการยาในบัญชี ง. ที่มีมากกว่า (ตารางที่ 5) (ยุพดี
ศิริสินสุข และคณะ, 2551)
แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
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ตารางที่ 5. ข้อมูลการก�ำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยาบัญชี ง. ในโรงพยาบาลขนาดต่างๆ
โรงพยาบาล

ค่าเฉลี่ยจำ�นวนรายการยา
บัญชี ง. ทั้งหมดในโรงพยาบาล

ค่าเฉลี่ยจำ�นวนรายการยา
บัญชี ง. ที่มีการทำ� DUE

ร้อยละรายการ
ยาบัญชี ง. ที่ทำ� DUE

รพ.มหาวิทยาลัย

85.67

14

16.34

โรงพยาบาลศูนย์

71.4

14.10

19.82

โรงพยาบาลทั่วไป

58.67

13.40

22.84

โรงพยาบาลชุมชน

3.73

2.78

74.53

รวม

59.08

12.62

24.07

ปั ญ หาอุ ปสรรคส� ำ คัญที่ท� ำให้การทบทวนการใช้ ย าไม่
สามารถท�ำได้อย่างครอบคลุมและต่อเนือ่ ง และโดยเฉพาะอย่างยิง่
การที่ผลการทบทวนไม่สามารถน� ำไปสู่การพัฒนาการใช้ยาที่
เหมาะสมในสถานพยาบาลได้คือ
1) การท�ำ  DUE ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เห็นความส�ำคัญและประโยชน์ที่จะท�ำโดยเฉพาะผู้
บริหารและคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�ำบัด
2) การด�ำเนินการต้องใช้ก�ำลังคนมากในการติดตาม
และก่อให้เกิดผลจริง
3) การขาดการติ ด ตามและการควบคุ ม ก� ำ กั บ ของ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบให้มกี ารด�ำเนินการจริงอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการไม่มีแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติ
หรือไม่มีบทลงโทษถ้าไม่ปฏิบัติ
4) ความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในการท�ำ  DUE ถ้า
การก�ำหนดเกณฑ์ที่ใช้กว้างมากจะส่งผลให้การ
ควบคุมไม่เกิดขึ้นจริง หากก�ำหนดเกณฑ์ที่รัดกุมก็
มักจะมีการหลบหลีกไปใช้ยาอื่นที่ไม่มีการควบคุม
แทน (ยุพดี ศิริสินสุข และคณะ, 2551)
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คุณภาพการใช้ยา: ปัญหาที่ยังรอการแก้ไข
จวบจนปัจจุบนั การเข้าถึงยาของประชาชนในระบบประกัน
สุขภาพต่างๆ ของประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล�้ำกันอย่างเห็น
ได้ชัด ผู้ป่วยนอกในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมี
ค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับผู้ป่วย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและผู้ป่วยประกันสังคม โดยปัจจัยที่
มีอิทธิพลมากคือวิธีการจ่ายเงินที่แตกต่างกัน การขาดการติดตาม
และประเมินการใช้ยาทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับผู้ซื้อ
บริการในระบบประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการใช้
ยาที่ไม่สมเหตุผลอันเป็นสาเหตุที่ส�ำคัญที่ส่งผลท�ำให้ค่าใช้จ่าย
ด้ า นยาเพิ่ ม ขึ้ น การทบทวนการใช้ ย าเป็ น มาตรการหนึ่ ง ที่ รั ฐ
ประกาศเป็นนโยบายให้มีการด�ำเนินการ แต่ระบบการติดตาม
ควบคุมก�ำกับเพื่อให้มีการด�ำเนินการให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสม
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของภาครัฐยังไม่เข้มแข็งพอ
ถึ ง เวลาแล้ ว หรื อ ยั ง ที่ จ ะต้ อ งร่ ว มกั น คิ ด อย่ า งจริ ง จั ง
เกี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป วิ ธี ก ารจ่ า ยเงิ น ที่ เ ป็ น ระบบปลายปิ ด และ
มีอัตรามาตรฐานเดียวกันของระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน
และมีการติดตามประเมินผลการใช้ยาเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสมอภาคในการเข้ า ถึ ง ยาจ� ำ เป็ น ของ
ประชาชน  
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เรื่องเลา
จากการถอดบทเรียนจัดซื้อยา
ดร. จิรัชฌา วิเชียรปญญา*
ณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี**

เ

ภสัชกรกับการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลหากจะนับวาเปนภารกิจที่ไมตองให
เภสัชกรมารับผิดชอบก็ได โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กหลายแหง
ผูบริหารหลายทานเลือกที่จะจัดซื้อยาดวยตัวเองโดยมีเภสัชกรเปนเพียงผูใหขอมูล
ความตองการยาในโรงพยาบาล แตโรงพยาบาลขนาดใหญเกือบทั้งหมดกําหนดให
เภสัชกรเปนผูม หี นาทีจ่ ดั หายาเขาโรงพยาบาล ทัง้ นีเ้ ภสัชกรทีต่ อ งทําหนาทีจ่ ดั ซือ้ ยา
นอกจากตองใชความรูทางดานยาแลวตองเรียนรูกฎระเบียบการจัดซื้อพัสดุที่มี
ความเฉพาะทาง การจัดซื้อยายังตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอผูใชยาดวย
หนาที่เภสัชกรจัดซื้อดังกลาวยังตองเปนผูประสานงานตามกระบวนการจัดซื้อ
กับผูที่เกี่ยวของ อาทิ ผูบริหารโรงพยาบาล แพทยผูใชยา เครือขายโรงพยาบาล
ในการจัดซื้อรวม หนวยงานราชการที่มีหนาที่กํากับและตรวจสอบ บริษัทผูขาย
เพื่อนรวมงาน และคลังยาภายในโรงพยาบาล
จากการทีเ่ ภสัชกรจะปฏิบตั หิ นาทีจ่ ดั ซือ้ ยาใหดนี นั้ ตองศึกษาทัง้ หลักการและ
แมนในกฎระเบียบ เรียนรูจากการลองผิดลองถูกจนกอเกิดองคความรูอันเกิดจาก
การเรียนรูจากการปฏิบัติซึ่งเปนสิ่งที่มีคาควรนํามาเผยแพร แลกเปลี่ยนกันเพื่อให
เภสัชกรไดมีทางเลือกและวิธีที่ดีขึ้น เพื่อประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูบริโภคยาและ
ประหยัดงบประมาณของประเทศชาติ

* คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
** ผูประสานงานโครงการจัดการความรูจัดซื้อจัดหายาในโรงพยาบาล
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วัตถุประสงคของโครงการถอดบทเรียนจัดซื้อยานี้มีเพื่อ
ถอดประสบการณ ความรูและการเรียนรูจากผูที่ปฏิบัติงานที่มี
ความเปนเลิศในดานการจัดซื้อจัดหายาในโรงพยาบาล แลวนํามา
สรางคลังความรู (Knowledge Asset) ดานการจัดซื้อยาใน
โรงพยาบาลและยังเพือ่ พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการความรูด ว ย
กระบวนการถอดประสบการณและการเรียนรูใหกับเภสัชกรที่มา
ใหความรูอีกดวย ซึ่งการดําเนินโครงการประกอบไปดวยกิจกรรม
ตางๆ
โครงการไดเริ่มกระบวนการการทํางานดวยการกําหนด
กรอบของเนื้อหาที่ควรจะนํามาถอดบทเรียน โดยเภสัชกรที่ทํา
หนาที่จัดซื้อในระดับหัวหนา มีประสบการณในงานนี้มามากกวา
15 ปกลุมหนึ่งไดประชุมเพื่อคนหาประเด็นรวมกัน โดยประเด็น
ตางๆ นั้นมาจากการที่ไดพบจากการทํางานวา เปนเรื่องที่ดําเนิน
การไดยาก เปนเรื่องที่มีความซับซอน เปนเรื่องที่มักเกิดปญหา
อุปสรรค และเปนเรื่องที่มีผลกระทบในวงกวางตอผูที่เกี่ยวของ
เชน ผูใหงบประมาณ ผูดําเนินการจัดซื้อ ผูใชยา เมื่อไดประเด็น
แลว ตอมาก็เปนการคนหาแหลงความรูซึ่งก็คือเภสัชกรที่หนาที่
จัดซื้อที่มีประสบการณประมาณ 10 ป โดยเปนผูที่มีผลงานการ
จัดซื้อเปนที่ยอมรับจากหัวหนาหรือยอมรับกันในวงการเภสัชกร
จัดซือ้ ดวยกัน อยางไรก็ตามขัน้ ตอนนีไ้ ดยดึ หลักการ homogenous
เน น ความใกล เ คี ย งกั น ด า นอายุ ง าน ประสบการณ ก ารจั ด ซื้ อ
เพือ่ ใหกระบวนการถอดบทเรียนไมเกิดปญหาในเรือ่ งความขัดแยง
ทางความคิด สวนทางดานกิจกรรมนั้นไดจัดใหมีการฟงบรรยาย
หลั ก การและกระบวนการถอดบทเรี ย น บทบาทหน า ที่ ข อง
ผูดําเนินการถอดบทเรียน และผูเขารวม รวมถึงความสําคัญที่
ตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันพรอมทั้งประโยชนที่จะไดรับ
ในขั้นตอนนี้มีเปาหมายเพื่อใหผูเขารวมมีบทบาทที่ดีในการเปน
ผู  เข า ร ว มและให ผู  เข า ร ว มเหล า นี้ ไ ด เ ป น นั ก ถอดบทเรี ย นเพื่ อ
การไปถอดบทเรียนจากเพื่อนรวมอาชีพดวยกัน เพื่อใหมีความรู
ที่กวางขวางมากขึ้นและยังทําใหเกิดการเรียนรูถึงความสําคัญ
ของการบอกเลา แลกเปลีย่ น จดบันทึกประสบการณของผูอ นื่ แลว
นํามาเผยแพรใหเปนความรูอีกดวย
ตอมาเปนขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน โดยผูดําเนิน
การเปนผูจับประเด็นที่ไดแลกเปลี่ยน แลวนํามาจัดเขาเปนหมวด
หมูข องความรูใ นเรือ่ งตางๆ จากหมวดความรูน ผี้ เู ขารวมทุกทานได
ชวยกันเติมเต็มประเด็นตางๆ จนคิดวาครบถวนแลว จึงขยายผล
ไปยังประเด็นใหมๆ ที่ทุกคนมีความเห็นรวมกันวาเปนสิ่งที่ควรจะ
ตองแลกเปลี่ยนและหาทางออกรวมกัน มีการจัดใหพบปะกันเปน
จํานวน 4 ครั้ง แตละครั้งเวนระยะเวลา 1 เดือน เพื่อใหแตละทาน
ไดใชเวลาอยางเต็มที่ในการที่จะรื้อฟนสิ่งที่รู สิ่งที่ไดลงมือปฏิบัติ

ใหเดนชัดแลวมาพบกันเพื่อใหเพื่อนๆ ในวงสนทนาชวยกันแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นนัน้ ๆ บางครัง้ สมาชิกจะไดรบั การบานเพือ่
ใหเขียนประสบการณนั้นออกมา และสัมภาษณเพื่อนรวมอาชีพ
พรอมเก็บประเด็นความรูจากทานอื่นๆ มาอีกดวย เมื่อไดความรู
จากการแลกเปลี่ยน จากการบันทึกทั้งหมดมารวมกันแลว ก็นํา
ขอมูลเหลานั้นมาเรียบเรียง จัดหมวดหมู ตรวจสอบความถูกตอง
รวมกันในระหวางสมาชิกและเภสัชกรจัดซือ้ รุน พีท่ มี่ ปี ระสบการณ
มากกวาอีกดวย ความรูท ไี่ ดนนั้ จะถูกรวบรวมเปนรูปเลมทีส่ ามารถ
นําไปจัดพิมพ เผยแพรไดตอ ไป ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดําเนิน
การโครงการนีค้ อื บทเรียนจากประสบการณดา นการจัดซือ้ ยาของ
เภสัชกร ชุมชนนักปฏิบัติดานการจัดซื้อยาที่สามารถถอดบทเรียน
ไดและเห็นประโยชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากการดํ า เนิ น การโครงการนี้ ทํ า ให ไ ด เ รี ย นรู  ว  า
กระบวนการจัดซื้อยามีความแตกตางจากการจัดซื้อสินคาอื่นๆ
ดวยวายาเปนสิง่ ทีม่ ผี ลตอสุขภาวะ ความเปนความตายของผูใ ช จึง
ตองมีกฎระเบียบเฉพาะเพื่อควบคุม และการซื้อยาที่มีมูลคามาก
ยังเกีย่ วของกับผลประโยชนของผูท เี่ ขามาเกีย่ วของ ซึง่ ผูร บั ผิดชอบ
ตองเทาทัน และมีวธิ กี ารทีช่ าญฉลาดในการปองกันและแกไขปญหา
จนทําใหผูถอดบทเรียนตองประหลาดใจตอปรากฎการณที่เกิดขึ้น
ไมวาจะเปนองคกรของรัฐฯ ที่เปนหนวยสนับสนุนแตกลับมีขอ
กํ า หนดที่ ดู เ หมื อ นเป น อุ ป สรรคในกระบวนการจั ด ซื้ อ อี ก ทั้ ง
ความไมแนนอนของการตีความกฎระเบียบที่แตกตางกันของ
ผูตรวจสอบของรัฐ ซึ่งเปนหนึ่งในปญหาอุปสรรคที่ผูปฏิบัติงาน
เผชิญอยู แตสิ่งที่ทําไดและไดทําอยูแลวคือการยึดมั่นในหลักการ
ความถูกตอง สุจริตและการสรางระบบฐานขอมูล ระบบเอกสาร
เพื่อเปนหลักฐานยืนยันความถูกตอง
นอกจากนั้นผูถอดบทเรียนยังไดเรียนรูถึงความเสียสละ
ของผูที่เขารวมโครงการที่เสียสละเวลาในการเดินทางมาเขารวม
เนื่องจากสวนใหญมาจากตางจังหวัดไกลๆ และยังมีลูกที่กําลัง
นารักทีท่ าํ ใหตอ งหวงใย นองทานหนึง่ นํากระเปามาเก็บนํา้ นมของ
ตัวเองในชวงพักเพื่อลูกนอย นองอีกทานตองฝากเพื่อนๆ รับลูก
กลับจากโรงเรียนใหเพราะแมจะกลับบานคํ่าเนื่องจากมากรุงเทพ
นองอีกทานเลาเรื่องลูกสาวสองคนที่กําลังนารักที่ตองดูแลให
ความรักและความรูที่เปนประสบการณนอกหองเรียน เปนภาพ
สะทอนวานอกจากภารกิจในหนาที่อันหนักอึ้งแลว ครอบครัวยัง
เป น กํ า ลั ง ใจที่ ดี ใ ห มุ  ง มั่ น ในการทํ า หน า ที่ เพื่ อ ประชาชน เพื่อ
ประเทศชาติ เนื่องจากทุกทานสรุปรวมกันวา “การจะทําหนาที่
จัดซื้อยาใหดีนั้นคือ การยึดมั่นในคุณธรรมและผลประโยชนของ
ประเทศชาติ” บางทานเลาสิ่งที่ไดประสบในการทํางานพรอมกับ
นํ้าเสียงที่สั่นเครือ นํ้าตารื้น ซึ่งไมตองบอกวาสิ่งที่เขาไดพบเจอมา
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นั้นตองใชความตั้งใจมุงมั่นสักเพียงใด ในการยืนหยัดเพื่อทําหนาที่ใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
บางทานยังมีหลักในการสรางระบบที่อยากจะบอกวา “แนนหนา” เพราะไดเรียนรูวาหาก
ไมไดทําเชนนี้แลวปญหาอะไรบางจะเกิดขึ้น
ระหวางที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันนั้น มีประเด็นออนไหวที่ไดเพียงแคพูดกัน
ในห อ งเท า นั้ น ผู  เ ล า ไม อ นุ ญ าตให เ ป ด เผย หรื อ บางประเด็ น ที่ ไ ด พิ ม พ ใ นเอกสารแล ว
ก็มีการรองขอวาใหตัดทิ้งเพราะคิดวาผลกระทบจากการเผยแพร จะตองมาถึงตนเอง
เปนแนแทซึ่งจะทําใหการทํางานตองยุงยากขึ้น ในสวนนี้จึงเปนเรื่องที่นาเสียดายวาสิ่งที่
ทุกคนควรไดรับรูกลับเปนเรื่องที่ไมสามารถรูได
ระหว า งการทํ า งานร ว มกั น ผู  ดํ า เนิ น การกั บ สมาชิ ก ได พู ด คุ ย กั น เป น ระยะผาน
อีเมล ไดพูดคุยกันเรื่องทุกขสุข สภาพการทํางาน ซึ่งไดรับรูอีกเรื่องวาสมาชิกทุกทาน
มีภารกิจมากเพียงใด บางครั้งมีเสียงอื้ออึงจากสภาพแวดลอมของงาน บางครั้งไมได
รับโทรศัพทเพราะวาไมมเี วลาวางเลย หรือวาบางทานไมไดเปดเมลหลายวัน การบานตางๆ
ที่เราชวยกันคิดขึ้นมาจึงมีการลาชาไปบาง บางทานสงมาเปนลายมือเพราะวาเขียนไน
ระหวางเดินทาง ในฐานะที่เปนผูดําเนินการจึงมีหนาที่ใหกําลังใจบาง ขมขูบางเพื่อใหได
งาน อาสาที่จะอํานวยความสะดวกอะไรก็ไดที่รองขอ อยางไรก็ตามมีสมาชิกทานหนึ่งได
ขอถอนตัวเมือ่ ไดดาํ เนินการมาในเกือบครัง้ สุดทายเนือ่ งจากไมสามารถจะจัดการกับภารกิจ
ในหนาที่ได แตก็ยังหวังวาจะมีเวลามาชวยกันตรวจสอบผลงานกอนที่รวมเลม

จากเรื่องเลาสูคลังความรู
คลั ง ความรู  (Knowledge Asset) คื อ ผลลั พ ธ ข องการ
ถอดบทเรียนประสบการณและการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการ
ปฏิบัติของโครงการจัดซื้อยาในโรงพยาบาล พบวากระบวนการของ
การจัดซื้อยามี 6 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้คือ 1) จัดทํากรอบบัญชียาของ
หนวยงาน 2) จัดทําแผนจัดซื้อยาประจําปงบประมาณ 3) เสนอ
ขออนุมัติงบประมาณ 4) จัดกลุมวิธีการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
5) ดําเนินการจัดซื้อ และ 6) ดําเนินการตรวจรับ นอกจากนั้นยังพบ
สาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อยามูลคาสูง และการตอรองราคาโดยมี
รายละเอียดสรุปไดดังนี้
1. การจัดซื้อยามูลคาสูง มีปจจัยของความสําเร็จคือ “การทําใหระบบเขมแข็ง
ยึดมั่นในระบบและสรางการเปลี่ยนแปลงโดยใชลายลักษณอักษร” โดยขั้นตอนนี้เริ่มจาก
การทํารายงาน “ขอซื้อขอจาง” ที่ตองมีรายการยา พรอมเหตุผลในการจัดซื้อยาในรายการ
ดังกลาว แนบดวยเอกสารวิชาการ และดําเนินการจัดซื้อตามมูลคา เชน หากเกิน 1 ลานบาท
ตองทํา e-auction สําหรับการซื้อรวมระดับจังหวัดตองดําเนินการเมื่อมูลคาที่จัดซื้อเกิน
2 แสนบาท จากการจัดซื้อรวมระดับจังหวัดนั้น บางครั้งอาจเปนความตกลงที่รวมกันทําเอง
ภายในจังหวัด โดยการทําขอตกลง “สัญญาลูกผูชาย” กับผูขายใหไดราคาตามที่ไดตกลงกัน
สวนการจัดซื้อรวมระดับเขตนั้นผูเขารวมทานหนึ่งที่ไดเคยดําเนินการ ใหความเห็นวา
ปญหาทีส่ าํ คัญของการจัดซือ้ รวมระดับเขต คือการทีย่ งั ไมมนี โยบายในการดําเนินการทีช่ ดั เจน
ใครเคยทําก็ทําตอไปซึ่งเปนงานหนักมากไมมีการสรางระบบรองรับ ผูที่ทําเปนและเคยทํา
ผานมาจึงตองรับบทหนักตลอดมาซึ่งบางครั้งคิดวาเหนื่อยเกินไปจนกระทั่งตองถามตัวเอง
วาจะสามารถทําไปไดนานแคไหน
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เทคนิควิธีที่ทําใหเกิดความสําเร็จในการจัดซื้อยามูลคา
สูงนั้น ตองมีการใชการสื่อสารกับผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
โดยใชจดหมายทางราชการซึง่ จะชีแ้ จงใหเห็นถึงผลหรือบทลงโทษ
ทางกฎหมายหากเกิดการปฏิบัติมิชอบเกิดขึ้น การสรางระบบ
รายงานและทํ า เอกสารชี้ แจงอย า งละเอี ย ดถึ ง ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
หากไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ บางครั้งจะถายเอกสารขอกฎหมาย
นั้นๆ แนบใหดวย เพื่อใหผูมีอํานาจตัดสินใจไดมีขอมูลทุกดาน
อยางครบถวน
ปญหาหรืออุปสรรคในการทํางานและแนวทางในการแกไข
ป ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได เช น การขาดความร ว มมื อ ของผู  ที่ มี
สวนเกี่ยวของในการกําหนดคุณสมบัติ (Speciﬁcation) ของยา
การแกไขก็จะดําเนินการออก spec. ตามเภสัชตํารับและตามกฎ
กระทรวงสาธารณสุข แลวเวียนไปยังผูเกี่ยวของใหทราบ แลวมี
กําหนดใหสง คืนภายใน 15 วัน หรือ 1 เดือน แลวแตกรณีซงึ่ เปนการ
ใชเวลาเปนเงื่อนไขในการติดตามงานและติดตามใหไดมาภายใน
ระยะเวลาทีแ่ จงไว หากไมมขี อ โตแยงจากผูเ กีย่ วของ ก็ถอื วา spec.
ดังกลาวเปนที่สุดในการจัดซื้อยาตอไป ปญหาเรื่องการตรวจสอบ
ของผูต รวจสอบของรัฐทีต่ คี วามกฎระเบียบและขอบังคับไมตรงกัน
ผูรับผิดชอบตองพยายามชี้แจงขอมูลที่มีอยูบนพื้นฐานความเปน
จริงในการปฏิบตั ทิ เี่ ปนไปได มีเจตนาทีย่ ดึ ถือประโยชนของราชการ
และผูปวยในทุกกระบวนการยอมชี้แจงได
สิ่งที่ไดเรียนรูของผูรับผิดชอบจัดหายาจากการจัดซื้อยา
มูลคาสูง คืออํานาจการตอรองที่มีตอผูขายมีมากขึ้นในการจัดซื้อ
รวมระดับเขต ระดับจังหวัด แตหากไมมคี แู ขง หรือไมมยี าชือ่ สามัญ
แลวการจัดซื้อรวมก็ไมทําใหซื้อยาไดถูกลง
2. การต อ รองราคายา มี พื้ น ฐานแห ง ความสํ า เร็ จ
คือ “ยึดประโยชนของโรงพยาบาล คนไขและประเทศชาติ
ภายใตความสมเหตุสมผล” กระทําโดย เรียกผูขายมาตอรอง
ราคายา ไมวาจะเปนการซื้อจากบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท และ
ใช ก ารตรวจสอบราคายาจากหลายๆ แหลงเพื่อใช เ ป น ข อ มู ล
พื้นฐานในการเจรจาตอรองราคา
ในการเลือกบริษทั ยาทีเ่ ขาเกณฑนนั้ จะพิจารณาจากเกณฑ
สําคัญ 4 ประการประกอบกันคือ คุณภาพทางดานวิชาการ ราคา
ทีเ่ สนอ บริการตางๆ เชนความรวดเร็วในการสงยา การแกไขปญหา
เฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้นไดเชน ยาขาด ยาหมดอายุ สวนเงื่อนไข
ในการตอรองราคานัน้ จะพิจารณาจากเงือ่ นไขสําคัญ 3 ประการคือ
ระยะทางจากผูข ายมาถึงโรงพยาบาล จํานวนทีส่ งั่ ซือ้ และศักยภาพ
ดานงบประมาณของโรงพยาบาล

บุ ค คลที่ มี ส  ว นในความสํ า เร็ จ ในการต อ รองราคานั้ น
ประกอบดวย หัวหนางานซึง่ ไดสอนงานและปฏิบตั ติ นเปนตัวอยาง
แพทยในฐานะทีเ่ ปนผูใ ชยา เจาหนาทีท่ กุ ทานในฝายฯ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
อยางมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง โปรงใส และการสรางความเชื่อถือ
และไววางใจของผูท าํ หนาทีจ่ ดั ซือ้ เองทีส่ ง ผลใหผบู งั คับบัญชาระดับ
สูงใหความไววางใจ
โดยมีเงื่อนไขแหงความสําเร็จอยูที่การมีวัฒนธรรมองคกร
ที่ ดี ด ว ยการป ด ช อ งทางหรื อ ป ด โอกาสที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด ความ
สนิ ท สนมกั บ บริ ษั ท ยา เช น การไม ไ ปทานข า ว ไม รั บของขวัญ
ไมขอเงินสนับสนุน ซึ่งหากเลี่ยงไมไดก็จะขอเปลี่ยนเปนการให
บริจาคยาใหกับโรงพยาบาลแทน การตรวจสอบราคาจากหลายๆ
โรงพยาบาลที่เปนเครือขายกัน การจัดบรรยากาศในการเจรจา
ตอรองที่โปรงใส โดยการตอรองในหองทํางานรวมเพื่อใหเพื่อน
รวมงานไดรบั รูด ว ย
สิ่งที่ไดเรียนรูจากการตอรองราคายาคือตองหาขอมูลจาก
หลายแหลงเพือ่ การตรวจสอบ เชนจากบริษทั ผูข ายยาหลายๆ แหง
จากโรงพยาบาลในเครือขายที่รูจักกันซึ่งสอบถามกันเปนประจํา
การสอบถามนีน้ อกจากจะไดรรู าคาทีข่ ายแลว บางครัง้ ก็ไดรเู ทคนิค
การขายตางๆ ที่บริษัทผูขายนํามาใชและยังไดรับขาวสารความ
เคลื่อนไหวที่เปนประโยชน การซื้อรวมจังหวัดหรือเขตเปนการ
สรางอํานาจการตอรองไดมากขึ้น การรูเทาทันธุรกิจผนวกกับการ
มีเครือขายและชองทางการสื่อสารที่เขมแข็งทําใหการตอรองมี
โอกาสมากขึ้น การมุงพัฒนาระบบการทํางานดาน “การตอรอง
ราคายา” ใหเปนระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานเพื่อยึดเปน
หลักปฏิบัติ การใชกลไกตลาดเสรีที่ใหคูแขงขันไดแขงขันอยาง
เต็มที่ การสนับสนุนจากทุกภาคสวนและผูเกี่ยวของ จะทําให
การจัดซื้อยามีประสิทธิภาพสูงสุด
ในทายนี้ขอรวบยอดอีกครั้งในเรื่องปจจัยเกื้อหนุนที่ทําให
งานจัดซื้อยาทําไดอยางราบรื่นนั้น ประกอบดวย เพื่อนรวมงาน
ที่ดี หัวหนางานที่สนับสนุน ผูบริหารที่มีหลักการ ระบบขอมูล
ทั้งที่ตนเองตองสรางขึ้นและหนวยงานของรัฐฯที่ตองสนับสนุน
ตองถูกตองทันตอเวลาเพื่อวิเคราะหสถานการณไดจากขอมูล
ที่มีอยู ระบบการทํางานที่สอบทานได ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
การมี เ ครื อ ข า ยเพื่ อ นร ว มอาชี พ ที่ ค อยช ว ยเหลื อ กั น ในด า น
ความคิด การแกไขปญหาและสนับสนุนขอมูล และสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดคือการตระหนักในหนาที่ที่ตองรับผิดชอบตอประชาชนและ
ประเทศชาติ

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
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เรื่องเลาโครงการ
ใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
A story of the Antibiotics Smart Use program

ภญ.ดร. นิธิมา สุมประดิษฐ*

ก

ารใชยาอยางไมสมเหตุผลเปนปญหาดานพฤติกรรมของบุคคลทีม่ ผี ลมาจากปจจัยสวนบุคคล และปจจัยภายนอก เชน ระบบสุขภาพ
และการศึกษาของประเทศ การมุงแกไขปญหาดังกลาวในเชิงระบบหรือเนนการใชนโยบายสั่งการเพียงอยางเดียวยากที่จะสําเร็จ
เนื่องจากระบบมีความซับซอน และแรงตานนั้นมากมาย ดังนั้น การแกไขปญหาดังกลาวจําเปนตองมีการพัฒนาแนวรวมที่เขมแข็งและ
การสั่งสมชุดประสบการณรวมกันระหวางสวนกลางและพื้นที่ จึงสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นไดจริง
จากจุดนี้เอง จึงคิดวาการทํางานเรื่องการใชยา
อยางสมเหตุผลของหนวยงานสวนกลางนาจะทดลอง
การทํางานรูปแบบใหมทจี่ ากเดิมคิดใหญ-ทําใหญ-เคลือ่ น
งานในระดั บ บน มาเป น คิ ด ใหญ - ทํ า เล็ ก -เคลื่ อ นงาน
ในระดับพื้นที่ และวัดผลได หากสําเร็จก็คอยขยายผล
ต อ จิ๊ ก ซอว เ ป น ภาพใหญ ด  ว ยจั ง หวะก า วที่ เ หมาะสม
ตอไป ในป 2549 จึงไดเริ่มตน โดยขอความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการขอทุนวิจัย
จากองคการอนามัยโลกเพื่อมาสรางโมเดลการสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผลโดยการนําความรูด า นทฤษฏีทาง
พฤติกรรมสุขภาพมาผนวกเขากับประสบการณของพืน้ ที่
และในตอนนั้น คิดวาเมื่อโครงการวิจัยนี้สิ้นสุดลงก็จะได
ตัวอยางของรูปแบบใหมในการทํางานเพือ่ นําไปเสนอตอ
ผูบริหาร หรือผูกําหนดนโยบาย และก็ไดผลงานของ
ประเทศไทยไปบันทึกไวในฐานขอมูลขององคการอนามัย
โลก ตอนนั้นมีแตความคิดสวยหรูบนกระดาษที่สงไป
ไมไดคิดถึงอนาคตเลยวา ถาไดทุนวิจัยมาแลวจะบริหาร
จัดการอยางไร ใครจะมารวมทํา และการทํางานในระดับ
พื้นที่จะเปนอยางไร

จากกระดาษสูความจริง: จุดตั้งตนของคนเล็กๆ
ในการเริ่มงาน
การทําโครงการวิจัยในหนวยงานราชการไมใชเรื่องงาย เพราะมี
กฎระเบียบมากมายใหปฏิบตั ติ าม และทรัพยากรบุคคลก็จาํ กัด ดังนัน้ สิง่ แรก
ทีท่ าํ คือ หาคนรวมทาง และนับวาเปนความโชคดีมากทีเ่ จอทีมงานทีเ่ ขมแข็ง
และไมยอทอมาทํางานดวยกัน คนแรกที่มารวมกอการ คือ ภญ.เขมวดี
ขนาบแกว ซึง่ ชวยงานทัง้ ดานการบริหารโครงการ การประสานงาน และการ
พัฒนาสื่อในโครงการ จากนั้น โครงการก็ไดนักวิชาการระดับแนวหนาจาก
สองสถาบันการศึกษามารวมทีม ไดแก ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล จากคณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เปนวิทยากรหลักในการบรรยาย
และนําทีมเจรจากับหมอนอยใหญ รวมทั้งชวยผลักดันโครงการในเวที
นโยบายตางๆ รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ และ อ.ภญ.ดร.สมหญิง พุมทอง
จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีน่ าํ ทีมในการประเมิน
ผลโครงการ จนทําใหไดผลการประเมินทีช่ ดั เจนและครอบคลุมแงมมุ ทีส่ าํ คัญ
และสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการไดอยางเต็มปาก
เต็มคํา จากนั้นการเตรียมการ อยางจริงจังก็เริ่มขึ้น เราพูดคุยเรื่องโครงการ
เปาหมาย วัตถุประสงค การเตรียมการ วิธีการ การพัฒนาสื่ออุปกรณ การ
เก็บขอมูลและการประเมินผล การลงพื้นที่ และอื่นๆ โดยมีแนวคิดจะทํา
โครงการเพื่อลดการสั่งใชยาปฏิชีวนะที่ไมจําเปนตองใชในโรคเปาหมาย
3 โรค คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน (เชน หวัดเจ็บคอ) โรคทองรวง
เฉียบพลัน และแผลสะอาด และเริ่มจากในสถานพยาบาลระดับชุมชนกอน

* สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
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แพทยไมรวม: จุดเปลี่ยนของวิธีการ
การนํารองโครงการ ASU เกิดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดสระบุรี
และไดวางแผนวาจะเปนการอบรมใหญแกแพทย บุคลากรทางการ
แพทย และผูสั่งใชยาทั้งจากโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย
แตจากการลงพื้นที่จัดอบรมใหญไป 2 ครั้งในอําเภอเมือง พบวา
ผูเขาอบรมเปนบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ แตไมมีแพทย (ซึ่งเปน
กลุมหลักของผูสั่งใชยา) เขารวมการอบรมเลย จุดนี้เองทําให
ทีมงานตกลงกันวาถาเขาไมมา เราก็ตองไปหาเขา โดยเราตองมอง
ในมุมมองของเขาใหมากขึ้น ดังนั้น จึงปรับกระบวนการทํางานกัน
ขนานใหญ โดยเปลีย่ นวิธใี หมวา เปนการอบรมแบบลงพืน้ ทีส่ ญ
ั จร
ไปตามโรงพยาบาลชุมชนในอําเภอตางๆ ทุกแหงทั้ง 10 แหง และ
มีสถานีอนามัยในสังกัดของโรงพยาบาลนั้นๆ รวม 87 แหงเขารวม
อบรม ดวย

สื่ออุปกรณ: ทุนนอย แตอยากไดของดี
เหลือเวลาอีกไมมากก็จะลงพืน้ ทีต่ ามอําเภอตางๆ แลว แต
โครงการยังไมมีชื่อ โลโก คําขวัญ แผนพับ โปสเตอร เราวาดฝน
วาเอเจนซี่ที่เราจางจะชวยเราคิดทุกอยาง เราแคมาเลือกวาจะเอา
แบบไหน การประชุมครัง้ แรกกับเอเจนซีม่ ี ภก.อภิชยั พจนเลิศอรุณ
(สสจ. สระบุรี) และคุณทรงโรจน วนวนากร (โรงพิมพที่ติดตองาน
กับ อย.) รวมดวย ซึ่งคุณทรงโรจนงงมากเพราะไมเคยเจอแบบนี้
ทุกทีมารับออเดอรงานพิมพแลวก็ไป (เรือ่ งความใจดีของทัง้ คุณทรง
โรจน และคุณเจี๊ยบ-แฟนคุณทรงโจน ก็เขียนไดอีก) แตเอาเขาจริง
กลายเปนเราทําการบานมากกวาเอเจนซี่ และผลงานก็ไมเขาตา
งานนี้จึงตองจากกันไป ครั้งแรกตั้งใจทําสื่อที่ใชรูปคนเปนแบบ
แตการหานางแบบนายแบบนั้นไดทดลองแลวพบวาจะใหดีตอง
ลงทุนสูง สูไ มไหว เลยใชสอื่ รูปการตนู แทน การหาตัวนักวาดการตนู
นั้นไมงาย แตดวยเราเปนพวกทุนนอยแตอยากไดของดี จึงตองใช
ความพยายามเขาแลก เห็นลายเสนการตูนของหมอชาวบาน
สวยดี จึงโทรไปหาตามหาตัวผูว าด โทรเปนทอดๆ ซึง่ ภายหลังทราบ
วาเขาเปลี่ยนชื่อและเบอรโทรไปแลว แตทายสุดเราก็หาตัวจนพบ
(เรื่องเลาของการพัฒนาและตามลาหาสื่ออุปกรณของโครงการ
ก็เปนอีกหนึ่งมหากาพย ก็เพราะความไมปลอยวางที่ทุนนอยแต
อยากไดของดีนี่แหละ!)

ตอยอดได เพราะ สวรส.
ในชวงตนป 2550 โครงการ ASU ไดมีโอกาสนําเสนอใน
การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางของสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) และไดเสนอวาการวิจยั ดานการใชยาอยางสม
เหตุผลตอไปควรเปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากงานวิจัยที่
เปนศึกษาสถานการณและสภาพปญหาของการใชยามีมากแลว
และมักไมมกี ารตอยอดสูก ารปฏิบตั หิ รือทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
แกสังคมอยางเปนรูปธรรม ในขณะนั้น โครงการนํารอง ASU ที่
สระบุรกี าํ ลังจะสิน้ สุด (พูดงายๆ คือ เงินจะหมดแลว) หากจะดําเนิน
ตอตองอาศัยทุนวิจัยจากแหลงอื่น ขณะนั้น สวรส. กําลังพัฒนา

แผนงานวิจัยดานระบบยา การมีโครงการแบบ ASU ที่ดําเนินการ
จากลางขึ้นบนจึงนาสนใจเพราะสามารถสอดรับตอยอดกับการ
ดําเนินงานเชิงระบบได โมเมนตัมการเคลื่อนไหวจึงประสานกัน
(โดยมี นพ.พงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข และภญ.พรพิศ ศิลขวุทธ คอย
ชวยกํากับทิศทางใหเกิดการทํางานรวมกันอยางลงตัว) โครงการ
จึงไดรับการสนับสนุนจาก สวรส. อยางเต็มที่ เชน การใหพื้นที่
ออกบูธโครงการในงาน HA ที่เมืองทองธานี (ซึ่งเปนจุดสําคัญที่
ทําใหเรารูจักคนโรงพยาบาลมากขึ้น และคนโรงพยาบาลก็รูจัก
โครงการดวย) การทําสารคดีโทรทัศนเพือ่ ใหความรูเ รือ่ งพิษภัยยา
ปฏิชวี นะและการแกปญหา (ซึ่งงานนี้ไดไปถายทําที่สระบุรี จําได
วาที่ รพ.ดอนพุด มีการนัดกันแตงตัวอยางพรอมเพรียงในโทน
ชมพู-ขาว ทําใหบรรยากาศหวานจับใจ) การจัดแถลงขาวตอ
สื่อมวลชน และอื่นๆ อีกมาก สุดทายโครงการ ASU ก็ไดตอยอด
ปที่ 2 โดยการสนับสนุนหลักจาก สวรส.

ขายดี เพราะ สปสช.
นโยบายของสํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ
(สปสช.) เปนเหมือนยาบํารุงชัน้ ดีทชี่ ว ยเรงการเติบโตของโครงการ
จะวาไป สปสช. เปนหนวยงานแรกที่เขามาสนับสนุนดานนโยบาย
ใหแกโครงการ จึงทําใหทั้งจังหวัดและพื้นที่รวมทั้งที่ทําโครงการ
สวนกลางมีที่พิงหลัง การผลักดันใหการใชยาปฏิชีวนะอยางสม
เหตุผลเขาเปนเกณฑชี้วัดดานคุณภาพของการบริการของ สปสช.
เหมือนการวิ่งผลัดที่รับไมตอกันเปนชวงๆ ไมแรกเปน ผศ.ภญ.
ดร.นิ ย ดา เกี ย รติ ยิ่ ง อั ง ศุ ลี เป น ผู  จุ ด ประเด็ น ป ญ หาการใช ย า
ปฏิชีวนะในที่ประชุมของ สปสช. แลวสงตอเปนทอดๆ (ทีมสวน
กลางก็ ไ ด มี โ อกาสแตะไม ก ะเขาด ว ย) จนถึ ง ไม สุ ด ท า ย คื อ
ภญ.ปนัดดา ลี่สถาพรวงศา ที่ไดชวยติดตามกระบวนการภายใน
และผลักดันเกณฑดังกลาวจนสามารถนําไปสูการปฏิบัติเมื่อเดือน
มีนาคม 2552 สําหรับป 2553 สปสช. ไดปรับปรุงเกณฑชี้วัด
ดั ง กล า วและได เ ป ด โอกาสให ผู  ใช เ กณฑ เข า มามี ส  ว นร ว มใน
กระบวนการพิจารณาดวย ขณะเดียวกัน ก็ไดสนับสนุนทุนในการ
อบรมเสริมสรางศักยภาพเครือขายใหพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น และ
เปนพี่เลี้ยงหรือบัดดี้ใหกับเพื่อนฝูงในจังหวัดหรือพื้นที่ใกลเคียง

กวางขวางขึ้น เพราะ กพย.
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
ของคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีเครือขายกวาง
ขวางตั้งแตระดับพื้นที่ จนถึงตางประเทศ มีการทํางานและชุด
ประสบการณอยางโชกโชนที่ครอบคลุมตั้งแตการทํางานในระดับ
ชุ ม ชนถึ ง ระดั บ นโยบาย และมี ก ารประสานกั บ เครื อ ข า ยภาค
ประชาชนอยางเขมแข็ง การทํางานของ กพย. ไมเหมือนใคร
ตรงที่นอกจากจะสนับสนุนทุนทําวิจัย มีบอยครั้งที่มารวมลงแรง
ทํางานและขับเคลือ่ นงานในพืน้ ทีไ่ ปดวยกัน ดังนัน้ การที่ ASU ได
เขามาเชื่อมตอกับทาง กพย. จึงเสมือนมีผูมีประสบการณที่คอย
สงเสริมสนับสนุน และมีเครือขายใหญที่คอยเดินเคียงขางกันไป

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
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ความสําเร็จ ความสุข และเสนห
ของพื้นที่เจาของโครงการ
โครงการ ASU ไมมที างสําเร็จและชัดเจนเปนรูปธรรมขนาด
นี้ ถ  า ปราศจากพื้ น ที่ เจ า ของโครงการที่ นํ า แนวคิ ด โครงการไป
ปรับใชใหเหมาะกับบริบทของตน เมื่อแตละพื้นที่ดําเนินโครงการ
เราจะไดขาววาพื้นที่เจาของโครงการแหงโนนแหงนี้ประสบความ
สําเร็จ หรือมีเรื่องราวดีๆ ขําๆ มาเลาสูกันฟง พวกเราชาว ASU
ทั้งหลายจะพลอยมีความสุขไปดวย ประสบการณและเสนหของ
พื้นที่เจาของโครงการคงเรียบเรียงและเขียนไดเปนเลม และนี่
เปนสวนหนึ่งของความสุขและประสบการณที่อยากแบงปน

สถานีอนามัยหลังเขา (อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี)
คุณเกษนีย คงสมบูรณ (พี่เหนง) หัวหนาสถานีอนามัย
หลังเขา อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เปนผูที่มีแนวคิดเรื่อง
การสงเสริมสุขภาพเขมแข็งมาก นั่นคือ ไมใชยาถาไมจําเปนจริงๆ
และจะเนนการปรับพฤติกรรมสุขภาพมากกวา พี่เหนงบอกวาวิธี
การทําใหคนไขเปลี่ยนพฤติกรรม คือ เราตองทําใหดูเปนตัวอยาง
และเลาวา ตอนนั้น พี่เหนงนํ้าตาลในเลือดสูงเขาขั้นเบาหวาน
แทนที่ จ ะพึ่ ง การกินยา ก็ไปรวบรวมชาวบานมาเป น กลุ  ม เต น
แอรโรบิกกันตอนเย็นดวยกัน ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ ระดับนํา้ ตาลในเลือด
ของพี่เหนงลดลงเปนปกติโดยไมตองกินยา ขณะที่ศรัทธาของ
ชาวบานตอพีเ่ หนงและการออกกําลังกายเพิม่ ขึน้ เพราะหมอเหนง
ของพวกเขาไดลงมือทําจริงและเห็นผลจริง เมื่อพี่เหนงมาทํา
โครงการ ASU แนวคิดเรื่องไมใชยาปฏิชีวนะจึงลงตัว จากเดิมที่
เคยเบิกยากลุมปฏิชีวนะทุกเดือน ก็คอยๆ นอยลง มีบางเดือนไม
ไดเบิกเพิม่ ดวยซํา้ เพราะดูแลววาโรคทีม่ าหาสวนใหญไมตอ งใช และ
คนไขก็หายเปนปกติดี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 ไดมีการประชุม
รวมกัน พี่เหนงไดปรารภวา “อยากทําโครงการตอ จะขยาย ASU
ลงหมูบ า นแตไมมงี บ จะทําอยางไรดี” พอดีวา เราใชหอ งประชุมของ
สวรส. จึงพากันไปปรึกษาฝาย R2R ซึ่งแนะนําใหสงผลงานเขา
ประกวดในการประชุม R2R เพราะถาชนะอาจจะมีเงินรางวัลให พี่
เหนงจึงไดเริม่ เขียนงาน ASU ใหเปนชิน้ งานวิจยั โดยมุง หมายจะได
เงินรางวัลเพือ่ นํามาใชทาํ งานลงหมูบ า น และแลวกรกฎาคม 2552
งานวิจัย ASU ของพี่เหนงและทีมงานไดรางวัลยอดเยี่ยมดานการ
บริการระดับปฐมภูมจิ ากทัว่ ประเทศ พีเ่ หนงดีใจ พีน่ อ งชาวสระบุรี
ดีใจ และพวกเราทุกคนทีน่ กี่ ด็ ใี จ หลังการมอบรางวัลผานไปไมกวี่ นั
พี่เหนงโทรมาบอกวาไปรับรางวัลมาแลว เปนโลหไมใชเงินรางวัล
เราเลยรองอาวแลวก็หวั เราะกัน จากนัน้ พีเ่ หนงก็เลาประสบการณ
และบรรยากาศในการนําเสนอผลงานตอหนาคณะกรรมการใหฟง
ดวยนํ้าเสียงที่มีความสุข ตอนนี้ สถานีอนามัยหลังเขากลายเปน
แหลงศึกษาดูงานใหแกบคุ ลากรทางการแพทยจากทัง้ โรงพยาบาล
และที่อื่นๆ เรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลและการแพทย
พื้นบานไปควบคูกัน
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รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 2552

อยุธยา
ASU ของอยุธยามี 2 ดาน ดานหนึ่ง คือ การทําโครงการ
ในกลุม บุคลากรทางการแพทย ซึง่ มี ภญ.จุไรรัตน คงลอมญาติ เปน
ผูประสานงานหลัก โดยใชขอเสนอ R2R สรางแรงจูงใจใหนองๆ
เภสัชในโรงพยาบาลชุมชนมาทําโครงการดวยกัน และแลวอยุธยา
ก็พิสูจนวา R2R นั้นไดผล โดย ASU ของอยุธยาไดรับรางวัลที่ 1
โปสเตอรผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการของสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาประจําป 2552 ทําใหกระแส R2R ของ
อยุธยา คึกคัก และมีกระแสของการตอยอด ASU ในรานยาตอไป
ดานที่สองของ ASU อยุธยา คือ ประชาชนตั้งแตเด็กนอยชั้น
ประถม-มัธยม วัยรุนแบบ B-boy จนถึงผูสูงวัย งานนี้นําโดย
ภก.สันติ โฉมยงค ดวยบุคลิกทีเ่ ปนเอกลักษณบวกกับความสามารถ
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการศึกษาเชิงหรรษา (Edutainment) เชน เลนเกมส ประกวดรองเพลง จนไปถึงการทําละครริม
ทาง (Street plays) เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีการ ผนวกความรูดานโรคพื้นฐานและ
ยาปฏิชีวนะเขากับกิจกรรมการเฝาระวังการใชผลิตภัณฑสุขภาพ
เขาดวยกัน และประชาสัมพันธผานวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวีทองถิ่น
โดย ภก. สันติสามารถเช็คเรตติ้งของการรณรงคโดยการไปนั่ง
จิบกาแฟที่รานกาแฟในตลาด ซึ่งเรตติ้งการรณรงคนับวาดีทีเดียว
เพราะจะมีชาวอยุธยาทั้งรุนเด็กและรุนผูใหญแบบคุณลุงคุณปา
มาเลาสะทอนปญหา สุขภาพและการใชยา และขอคําแนะนํา
เปนประจํา

อุบลราชธานี
เมื่อครั้งประชุมเตรียมการครั้งสุดทายรวมกันในเดือน
ตุลาคม 2551 พี่เหมียว (ภญ.กาญจนา มหาผล) บอกวาอุบลฯ
จะเริ่มดวยพิธีเปดตัวโครงการ ASU อยางเปนทางการ ในตอนนั้น
ยังนึกไมออกพิธีเปดตัวโครงการสําคัญและจําเปนแคไหน แตเมื่อ
เขารวมพิธเี ปดตัวโครงการ ของจังหวัดอุบลฯ เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม
2551 ถึงไดเขาใจวาสําหรับจังหวัดใหญอยางอุบลฯ พิธีดังกลาว
เปนกลยุทธที่แยบยลในการปรับจูนความคิดและเปาหมายของ
บุคลากรทางการแพทยในพื้นที่ตางๆ ใหตรงกัน และที่สําคัญคือ
เปนการสงสัญญาณอยางชัดเจนใหแกบุคลากรทางการแพทยและ
สื่อมวลชนในจังหวัดวาจังหวัดอุบลฯ เอาจริงกับโครงการนี้ ซึ่งเมื่อ
ผูนําแสดงความมุงมั่นที่ชัดเจนเชนนี้ ทําใหสายงานภายใตบังคับ
บัญชาเกิดความมั่นใจที่จะดําเนินโครงการอยางจริงจังดวยเชนกัน
นอกจากนี้ การเดินหนาอบรมทัง้ 4 โซนทัว่ ทัง้ จังหวัดในเวลาไลเลีย่
กันไดภายในเวลาเพียง 3-4 อาทิตยหลังเปดตัวโครงการ (ทั้งที่เปน
ชวงของการสงทายปเกาและตอนรับปใหม) ทําใหรูสึกทึ่งในพลัง
ของเครือขายบุคลากรทางการแพทยของชาวอุบลฯ ที่สามารถ
ทํางานรวมกันแบบสหสาขาวิชาชีพไดอยางลงตัว (โดยมี นพ.พิสษิ ฐ
เวชกามา และ ภญ.ปาริชาต บุตรดีมี เปนผูน าํ ประสานงาน) ในการ
เปดตัวโครงการ อุบลฯ ไดมีการเปดตัวนวัตกรรมสื่อของตนไป
พรอมกัน คือ “แผนพลิกความรู” (แผนพลิกที่มีลักษณะคลาย

ปฏิทินตั้งโตะสําหรับใชอธิบายกับผูปวยวากรณีใดตองใชหรือไมใช
ยาปฏิชีวนะ) ซึ่งเปนการนําแนวคิดของสื่อที่ไดจากสวนกลางไป
พัฒนาตอยอดและผลิตเปนสื่อใหมที่ตรงกับความตองการของตน
ซึง่ สือ่ ชิน้ นีข้ องจังหวัดอุบลฯ เปนทีช่ นื่ ชอบในอีกหลายพืน้ ที่ ดังนัน้
ในปตอมา สวนกลางจึงไดขอทางอุบลฯ นํามาดัดแปลงทําเปน
ปฏิทินใหความรูเพื่อตอนรับปใหม 2553 และในปงบประมาณ
2553 นีอ้ บุ ลราชธานีไดบรรจุงาน ASU เขาสูง านประจําและจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอยางเปนทางการ

กลุมโรงพยาบาลศรีวิชัย
บอยครัง้ ทีไ่ ดพดู คุยในเวทีหรือแมในวงสนทนามักมีคาํ ถาม
วา แลวโรงพยาบาลเอกชนเขารวมโครงการหรือเปลา เพราะ
คนสวนมากคิดวาโรงพยาบาลเอกชนไมสนใจเรื่องนี้ การเขารวม
โครงการของกลุมโรงพยาบาลศรีวิชัยทั้ง 4 สาขา จึงสรางความ
ประหลาดใจและชืน่ ชมใหแกผไู ดยนิ การเขารวมโครงการของกลุม
โรงพยาบาลศรีวิชัยเกิดจากการที่ นพ.สุรพล โลหสิริวัฒน (รพ.
ศรีวิชัย 2) มาดูบูธโครงการในงาน HA ที่เมืองทองธานี และถามวา
“ถาจะเขารวมโครงการตองทําอยางไร” จึงตอบไปวา “โรงพยาบาล
ตองพรอม” ถามตอ “พรอมอยางไร” ตอบวา “ผอ.ตองเอาดวย”
อ.สุรพลจึงหยิบปากกาลงชื่อในใบโครงการและยื่นนามบัตรให
จึงไดรูวาอาจารยคือ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีวิชัย 2 (เรื่องของ
ความเปนกันเอง และความทุมเทอยางจริงจังในการทําโครงการนี้
ของ อ.สุรพล ตองขอยกนิว้ ให) จากการริเริม่ ของ อ.สุรพล จึงทําให
กลุมโรงพยาบาลศรีวิชัย ทั้ง 4 สาขา ดําเนินโครงการดวยกันทั้ง
เครือขาย โดยในสวนของ รพ.ศรีวิชัย 2 นับเปนตัวอยางที่ดีที่มีการ
ปรับระบบใบสั่งยาใหมีชองพิเศษสําหรับทําเครื่องหมายหากเปน
คนไขที่ปวยดวยโรคเปาหมาย มีชองใหเช็ควาจายยาปฏิชีวนะหรือ
ไม พรอมทั้งที่วางใหเติมหมายเลขโทรศัพทที่คนไขสะดวกหาก
ยินยอมใหติดตามผลการรักษา ผลการติดตามอาการคนไขสราง
ความมั่นใจใหแกผูบริหารและผูสั่งใชยาวา แมไมจายยาปฏิชีวนะ
คนไข เ กื อ บทั้ ง หมดมี ค วามพึ ง พอใจกั บ ผลการรั ก ษาและหาย
เปนปกติดี

สมุทรสงคราม
ASU ในจังหวัดสมุทรสงครามมีกลิน่ ไอของการทํางานแบบ
ชุมชนและการมีสวนรวมที่ชัดเจน (ซึ่งนําทีมโดย ภก.ภานุโชติ ทอง
ยัง) โดยเนนการทํางานเชิงกระบวนการ มีการผนวกงานโครงการ
เขากับงานเดิมทีม่ อี ยู และมีการพัฒนาไปพรอมกัน การทําโครงการ
รวมกันกับสมุทรสงคราม ทําใหสวนกลางเรียนรูการทํางานเชิง
กระบวนการมากขึ้น ไดเรียนรูหลักการของการถอดบทเรียน และ
การทํางานแบบเครือขายไปพรอมกัน ขณะที่ทางจังหวัด เองก็พบ
วา มีแพทย จํานวนหนึง่ ในจังหวัดก็สนใจเรือ่ งนีแ้ ละมีการศึกษาโดย
การเพาะเชือ้ และเก็บขอมูลอัตราการเกิดเชือ้ ดือ้ ยาของอําเภอตางๆ
ในจังหวัดเชนกัน ผลออกมาก็นาสนใจ เพราะขนาดวาเปนจังหวัด
เล็กที่มีเพียง 3 อําเภอ แตพบวาแตละอําเภอมีอัตราการดื้อยา
ที่แตกตางกัน นอกจากนี้ การทํางานรวมกันกับพี่ณุทําใหไดรูศัพท

แปลกใหมเชิงอุปมาอุปมัยออกแนวขําๆ แตเห็นภาพชัดเจน เชน
กิจกรรมสามัญประจําบาน หมายถึง การจัดอบรม เพราะโครงการ
ไหนๆ ก็ตองมีการอบรม และมักจะเปนกิจกรรมแรกๆ เหมือน
ยาสามั ญ ประจํ า บ า นที่ มี ติ ด กั น ไว ทุ ก บ า น เจ็ บ ป ว ยก็ นํ า มาใช
เปนสิ่งแรกๆ กอนไปใชยาขนานอื่นตอไป

รพ. กันตัง จังหวัดตรัง
จุดเริม่ ของ ASU ของกันตังมาจากคุณทิชากร ทหารไทยซึง่
เปนพยาบาลของโรงพยาบาลกันตังไดมาเยีย่ มชมบูธโครงการ ASU
ในงาน HA และไดกลับไปสานตอจนในที่สุดเกิดโครงการ ASU
ใน รพ.กันตัง โดยมี ภญ.ปยนุช สีสุข เปนผูประสานงานหลักกับ
สวนกลาง รพ.กันตังและสถานีอนามัยในเครือขายนับวาเปน
รูปแบบของการดําเนินโครงการในระดับอําเภอที่ดําเนินการดวย
ตนเองไมไดผานทางจังหวัด ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ASU ของรพ.กันตังทําใหเกิดการยอมรับ และในป 2553 รพ. กันตัง
จะเปนพี่เลี้ยงและใหคําแนะนําใหกับโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ใน
จังหวัดตรัง

บทสงทาย
โครงการ Antibiotics Smart Use เปนการประสานพลัง
ระหว า งหน ว ยงานที่ เ ป น ภาคี เ ครื อ ข า ยจากส ว นกลางกั บ ส ว น
ภูมิภาคซึ่งเปนพื้นที่เจาของโครงการในจังหวัดและภูมิภาคตางๆ
เพื่อจัดการกับปญหาการใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุผลของ
ประเทศอยางเปนรูปธรรม ASU เปนการทํางานรวมกันแบบเครือ
ขาย โดยพื้นที่เจาของโครงการได มารับรูเกี่ยวกับหลักการ และ
แนวคิดของโครงการ จากนัน้ ก็นาํ ไปเลือกรับปรับใชใหเหมาะสมกับ
บริบทของตน นอกจากนี้ ASU เปนเสมือนแบบฝกหัดภาคสนาม
หรือกรณีศึกษาใหทุกคนทั้งหมดที่เกี่ยวของไดเรียนรูการสรางการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีสวนรวมไป รวมทั้งการสงเสริมการใชยาอยาง
สมเหตุผลไปพรอมกัน ความรูแ ละทักษะจากการทําโครงการ ASU
สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาการใชยาหรือประเด็น
สุขภาพอื่นตอไป สําหรับทิศทางในอนาคตพวกเราไดตั้งใจไววา
เมื่อการดําเนินงานเสร็จสิ้นลง ASU จะเปลี่ยนสภาพจากโครงการ
กลายเปนแนวคิดที่จะหยั่งรากลึกในใจของผูคนใหใชยาไดอยาง
สมเหตุผล เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน สุขภาวะที่ดีของสังคม
และประเทศชาติตอไป
ขอขอบคุณคณะผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (นพ.
พิพัฒน ยิ่งเสรี ภญ.วีรวรรณ แตงแกว และภก.วินิต อัศวกิจวิรี) และคณะ
ผูบริหารของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวิโรฒ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาล
หัวหนาสาธารณสุขอําเภอ และหัวหนาสถานีอนามัยทุกทาน และขอขอบคุณ
เพื่อนรวมงาน ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ ภญ.วรสุดา ยูงทอง ภญ.ตวงรัตน โพธะ
คุณณัชธญา นิลพานิชย ดร.พงศเทพ สุวรรณวารี บุคลากรทางการแพทย
เจาหนาที่ และประชาชนทุกคนในจังหวัดและพืน้ ทีเ่ จาของโครงการ ทีล่ ว นแต
มีสวนรวมในการสรางการเปลี่ยนแปลงนี้
ดูขอ มูลโครงการ Antibiotics Smart Use ที่ http://newsser.fda.moph.
go.th/rumthai/asu/introduce.php
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
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ดวยแนวคิดดีๆ จากสมอง และจิตใจที่มุงมั่น
สูพลังความเขมแข็งของเครือขายเภสัชกร

ประสบการณ
เครือขายเภสัชกรภาคกลาง
รวมแกปญหาระบบยา
ดวยการพัฒนาเครือขาย
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง*

ปญหายังอยูยั้ง ยืนยง
จากประสบการณของพวกเรา เราคงเคยเห็นรูปธรรมตางๆ ของยาที่ไมเหมาะ
สมที่กระจายอยูทั่วไป เชน การนํายาขับปสสาวะไปใชเปนยาลางไตหรือเปนยาแกปวด
หลัง พบยาอันตรายแกปวดขอบรรจุในกลองในลักษณะคลายยาบรรจุเสร็จ พบยาทีถ่ กู
เพิกถอนทะเบียน (Banned drugs) ในตางประเทศ แตในเมืองไทยยังอนุญาตใหขึ้น
ทะเบียน สิง่ เหลานีค้ อื ภาพสะทอนของปญหาการใชยาทีไ่ มเหมาะสมทีย่ งั ไมหมดไปจาก
ประเทศไทย ทั้งๆ ที่หลายหนวยงานตางก็พยายามชวยกันแกไขปญหาดังกลาว แตก็ยัง
ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เราควรจะทําอยางไรกันดี?

ภาระใคร ภาระมัน
เมื่อปญหาตางๆ ดังกลาวมาขางตน ยังคงเปนปญหาที่แกไมหมดเสียที หนําซํ้า
มันยังคงปรากฏใหเห็นอยูเรื่อยๆ นานเขาๆ มันเลยกลายเปนความเคยชินที่หลายคน

* เครือขายเภสัชกรสาธารณสุขภาคกลาง
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รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 2552

รับรูและยืนดูอยูหางๆ จะดวยความจํายอมหรือยอมจําก็ตาม
หนวยงานที่รับผิดชอบก็ไดแตกมหนากมตาแกปญหาไปเรื่อยๆ
ไดผลบางไมไดผลบาง ทั้งๆ ที่เภสัชกรทุกคนควรตระหนักถึงความ
คาดหวังของสังคมที่วา “ที่ไหนมียา ที่นั่นควรมีเภสัชกร เขาไป
เกี่ยวของ ชวยกันดูแลแกไข”

ปฐมเหตุแหงเครือขาย
เครื อ ข า ยเภสั ช สาธารณสุ ข ภาคกลาง เป น เครื อ ข า ย
ที่ไมตองรอใหใครมาจัดตั้ง พวกเรารวมตัวกัน สถาปนาและจัดตั้ง
กันขึ้นมาเอง โดยมีเภสัชกรจากหลายๆ หนวยงานในภาคกลาง
มาเปนเครือขาย
“จะทํ า อย า งไรให เ ภสั ช กรจากหลายๆ หน ว ย ทั้ ง จาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน ในเขตภาคกลาง ไดมีโอกาสมารวมพลังกัน ใชศักยภาพ
ที่ มี อ ยู  ใ นตั ว ช ว ยกันดําเนินงานคุมครองผูบริโภคด า นยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ ใหเกิดประโยชนตอประชาชน” เปนคําถาม
ที่อยูในใจผมตลอดเวลามานานแลว
ป 2548 เปนโอกาสดีทชี่ ว งนัน้ ผมเปนประธานกลุม เภสัชกร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคกลาง ผมจึงไดชกั ชวน พีน่ อ งผอง
เพือ่ นเภสัชกรจากหนวยงานตางๆ ในภาคกลาง จัดทําโครงการการ
จัดการความรูเ พือ่ ลดปจจัยเสีย่ งในการใชยาทีไ่ มเหมาะสม ในชุมชน
ภาคกลาง โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานคุมครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
จากการสรุปผลการดําเนินงานและถอดบทเรียนการทํางาน
นอกจากผลสําเร็จของงานแลว ผมยังไดพบพลังในตัวของพวกเรา
พลังที่พยายามจะทําสิ่งดีๆ เพื่อชวยกันแกไขปญหาทางดานการ
คุม ครองผูบ ริโภคแตทสี่ าํ คัญทีส่ ดุ มันกอใหเกิด ความผูกพัน หวงใย
อาทรซึ่งกันและกัน แบบพี่ๆ นองๆ พวกเราจึงไดรวมตัวกันดําเนิน
กิ จ กรรมต อ เนื่ อ งมาอี ก หลายโครงการ เช น โครงการพั ฒ นา
เครือขายแกนนําพี่เลี้ยงคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสถาน
ศึกษาภาคกลาง ฯลฯ ซึง่ ชวงนัน้ ยังคงรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก คคส. เชนเดิม
ต อ มาในป 2552 คณะเภสั ช ศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย มีแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
(กพย.) ขึ้นมาอีกแผนงานหนึ่ง พวกเราจึงมาเชื่อมประสานงาน
กับแผนงานนี้เพิ่มขึ้นอีกทาง

เปลี่ยนการ “สั่งใหทํา”
เปนการ “ทําในสิ่งที่ไมตองสั่ง”
ในช ว งแรกของการเตรี ย มความพร อ มในการดํ า เนิ น
โครงการ พวกเราจําเปนจะตองแสวงหาเภสัชกรเผือก (ตัวเล็กกวา
ชางเผือกนั่นแหละ) เพิ่มเติม ซึ่งควรมีคุณสมบัติสําคัญเฉพาะ
คือมีความตั้งใจ หรือมีความอยาก ที่จะมารวมกันแกไขปญหา
ระบบยาดวยกัน จําไดวาตอนนั้นผมไดรอนหนังสือ (หมายถึง
สงจดหมาย) ไปยังกลุมงานคุมครองผูบริโภค 25 จังหวัดภาคกลาง
เพื่อขออนุญาต เชื้อเชิญ (กระทั่งสูขอ) ใหพี่ๆ นองๆ จากแตละ
จังหวัดลองหารือกันวา มีเภสัชกรจากหนวยงานตางๆ ในจังหวัด
นั้นๆ สนใจที่จะรวมงานดวยกันหรือไม
แม เ สี ย งตอบรั บ จะไม ค รบทุ ก จั ง หวั ด (อาจเนื่ อ งจาก
ความพรอมและศักยภาพทีแ่ ตกตางกัน) แตกม็ จี งั หวัดตอบกลับมา
รวม 12 จังหวัด (สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี
ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา อางทอง นครนายก ประจวบคีรขี นั ธ
จันทบุรี เพชรบุรี และลพบุรี) โดยในแตละจังหวัด มีเภสัชกรจาก
หนวยงานตางๆ ทั้งโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สมัครเขามารวมงาน
หลังจากนั้นผมจึงไดติดตอแบบไมเปนทางการกับตัวแทน
นองๆ จากแตละจังหวัดที่สมัครเขารวมโครงการ เพื่อสอบถาม
และหารือเกี่ยวกับมุมมองตลอดจนปญหาที่พวกเราสนใจจะแกไข
แลวนํามารอยเรียงเปน “โครงการการจัดการความรูเพื่อสราง
กลไกเฝ า ระวั ง และพั ฒ นาระบบยา ภาคกลาง” และขอรั บ
การสนับสนุนงบประมาณจาก กพย.
นับวาโครงการนีเ้ ปนโครงการทีเ่ ริม่ จาก เครือขายแนวราบ
ของพวกเราจริ ง ๆ เพราะไม มี ทั้ ง การสั่ ง การจากส ว นกลาง
หรือจังหวัดแตอยางใด ทั้งหมดเกิดจากความสมัครใจลวนๆ

หลากหลายในลีลา แตมุงหนา
ดวยธงอันเดียวกัน
เมื่อเริ่มโครงการ ปญหาหนึ่งที่พวกเราเจอก็คือ ภาระงาน
ประจําที่มากมาย จนแตละคนแทบจะสําลัก และยิ่งพวกเราเปน
เภสัชกรพันธุบาพลัง พรอมทั้งกายและใจที่จะลุยงาน พวกเรา
สวนใหญจึงลวนไดรับความไววางใจ ไดรับมอบหมายงานจาก
หนวยงานของตนเองกันมาก ดังนั้นหลายๆ คนจึงเริ่มกังวลวา
งานที่พวกเราตั้งใจทํารวมกัน จะเพิ่มภาระงานของตนเองจนทํา
ไมไหวหรือไม ? และหากแตละจังหวัดมีสไตลการทํางานตางกัน
เราจะตองทํางานแบบเดียวกันหรือไม ?

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
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“เอาสมองและหัวใจมาทํางาน”
“ไมตองไปเพิ่มงานใหม แตขอใหทํางานเดิมๆ
ใหลึกและมีคุณภาพ”
“ทําแลวตองไดพัฒนาตัวเอง ทั้งดานความรู
และทักษะตางๆ”
“กาวเดินและเรียนรูไปดวยกัน เพื่อสราง
ระบบยาใหเหมาะสมดวยฝมือพวกเรา”
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สิง่ เหลานี้ คือสิง่ ทีพ่ วกเราเห็นชอบรวมกัน ไมวา พีๆ่ นองๆ
จะมาจากทีไ่ หน แตกตางกันอยางไร เมือ่ ไดเขามาในเครือขายเภสัช
สาธารณสุขภาคกลาง มารวมกันทําโครงการฯดวยกันแลว พวกเรา
ลวนมีจุดมุงหมายที่มองเห็นอยูขางเปนจุดเดียวกัน
ผมเชื่ อ มั่ น ว า เภสั ช กรกลุ  ม นี้ มี ศั ก ยภาพ สิ่ ง ที่ พ วกเรา
ตองการคือ “แนวคิดดีๆ จากสมอง และจิตใจที่มุงมั่น” งานธุรการ
หรือสิ่งอื่นๆ ที่ผมพอรับได ผมและทีมงานนองๆ จากจังหวัด
สมุทรสงครามจะรับมาเพื่อแบงเบาภาระใหมากที่สุด

แลกเปลี่ยนเรียนรู มุงสูการพัฒนา
ในการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เราใช ก ารประชุ ม แบบ
แนวราบ มีกติกางายๆ วา “ไมมสี ายบังคับบัญชา ทุกคนมีอสิ ระเทา
เทียมกันในดานความคิด หากจะฟงขอใหฟงอยางลึกซึ้ง (deep
listening) ฟงโดยไมรีบตัดสินวาสิ่งที่ไดยินมาถูกหรือผิด ฟงเพื่อ
สกัดสิ่งดีๆ ที่ไดยินไปตอยอดความคิดของตน”
เราเริ่มการระดมสมอง จากโจทยงายๆ เกี่ยวกับปญหายา
ใน 3 ประเด็นคือ การสํารวจยาที่ไมเหมาะสม, การเฝาระวัง
ผลขางเคียงจากการใชยา (Adverse Drug Reaction) และ
การเฝาระวังการโฆษณา โดยใหเครือขายแตละจังหวัด นําเสนอ
แนวทางที่ตนเองคิดวานาจะกลับไปทํา และสลับใหเครือขายจาก
จังหวัดอื่นๆ ที่ไดฟง ลองตอยอดความคิดกันไปเรื่อยๆ
ในทีส่ ดุ 3 ประเด็นหวนๆ ก็กลายมาเปนแผนที่ (Mapping)
ของการทํางานเชิงระบบที่มีการเชื่อมโยงมากขึ้น แมมันจะยัง
ไมสมบูรณเทาที่ควร แตก็ถือวานาสนใจไมนอยในการระดมสมอง
ในครั้งแรกๆ (ดังปรากฏในภาพ)

บทเรียนอันลํ้าคา ที่ไดมาจากหัวใจที่ดีงาม
แม โ ครงการนี้ เ พิ่ ง เริ่ ม ดํ า เนิ น งานไปได ไ ม ถึ ง ครึ่ ง ทาง
แตพวกเราก็มีโอกาสไดถอดบทเรียนระหวางการทํางาน พวกเรา
พบวา สิ่งที่ทําใหการทํางานเครือขายของพวกเรากาวไปขางหนา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดจากหลายปจจัย แตที่สําคัญคือ

•
•
•

“การสรางความตระหนักใหพวกเราทุกคนเห็นภาพ
ของระบบยาทั้ ง ระบบ เห็ น ความเกี่ ย วข อ งและ
ผลกระทบที่จะเกิดกับพวกเราเอง”
“การร ว มกั น กํ า หนดเป า หมายของเครื อ ข า ย
รวมกันอยางชัดเจน”
“การเปดโอกาสใหพวกเราในเครือขาย ไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน รวมกันคิด รวมกัน
ดําเนินการ และรวมกันประเมินผล ในลักษณะ
แนวราบ”

และที่สําคัญคือ “ความเปนเภสัชกร ที่มีจิตอาสา” ของ
พวกเราเอง ที่แมจะมีภาระงานของตนเองที่ตองรับผิดชอบมาก
แตก็มีจิตอาสาที่จะเขามารวมงานกัน รวมทั้งอาสาที่จะเขามาเปน
ผูประสานเครือขายใหกับเภสัชกรอื่นๆ ในจังหวัดของตน อาสา
ที่จะรวมกันดําเนินงานใหมากกวางานในภาระรับผิดชอบเดิมๆ
“สิ่งเหลานี้คือ หัวใจอันลํ้าคา ที่จะผูกพันเครือขายนี้
ไวดวยกัน”
ผมเชือ่ และมัน่ ใจวา เครือขายเภสัชกรสาธารณสุขภาคกลาง
จะเติ บ โตเป น เครื อ ข า ยที่ เข ม แข็ ง “เป น เครื อ ข า ยที่ ร  ว มกั น
ทํางานดานวิชาชีพ ไมใชเพื่อเปาหมายของวิชาชีพ หากแต
มีเปาหมายสูงสุด เพื่อใหประชาชนไดรับการคุมครองดานยา
อยางปลอดภัยซะที”

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
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เว็บแผนงานสรางกลไก
เฝาระวังและพัฒนาระบบยา
อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี*
ณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี**

อิ

นเตอร เ น็ ต เป น ช อ งทางในการสื่ อ สารที่ ต  อ งยอมรั บ ว า มี ก ารใช กั น อย า ง
กว า งขวางในป จ จุ บั น ถึ ง แม ว  า ชาวไทยจํ า นวนไม ถึ ง 13.5 ล า นคนหรื อ
เพียงรอยละ 20 เทานั้นที่เขาถึงอินเตอรเน็ต (พ.ศ. 2551***) แตดวยอัตราการเพิ่ม
ของการเขาอินเทอรเน็ตแบบกาวกระโดด จะทําใหในอีก 4 ปขางหนาคนไทยจะใช
อินเตอรเน็ตกันอาจเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนประชากรทั้งประเทศ ดังนั้นเว็บไซตจึง
เปนเครื่องมือที่หนวยงานตางๆ ใชเพื่อประชาสัมพันธขาวสาร บอกเลาเรื่องราว
กิจกรรม การแจงขาว ของหนวยงาน เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบและสามารถติดตาม
ขาวสารดังกลาวไดอยางรวดเร็ว และดวยความทีเ่ ปนอินเทอรเน็ตเว็บไซตจงึ สามารถ
ใหบริการตลอดเวลา เรียกไดวาเขาถึงไดตลอด 24 ชม. 7 วันตอสัปดาห 365 วัน
ตอปทีเดียว
ดวยจุดเดนของอินเทอรเน็ตและเว็บไซตจึงเกิดความสนใจวา สําหรับเว็บ
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยานั้น นาจะพัฒนาเว็บไซตของ
แผนงานฯ ใหเปนประโยชนทั้งในการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารกับผูสนใจ
และเพิ่ ม เติ ม ในประโยชน อื่ น ๆ เช น พั ฒ นาเว็ บ ให ทํ า หน า ที่ เ ป น พื้ น ที่ ก ลาง
* คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
** ผูดําเนินโครงการ
*** Wikipedia รายชือ่ ประเทศเรียงตามจํานวนผูใ ชอนิ เตอรเน็ต http://th.wikipedia.org/wiki/
รายชื่อประเทศเรียงตามจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต
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ชวยการทํางานของบุคลากรของแผนงานฯ เชน จัดเก็บเอกสารที่
ใชงานรวมกันของทีมงาน จัดเก็บฐานขอมูลบุคคล ฐานขอมูล
เพื่อเชื่อมโยงกับแหลงทรัพยากรที่เกี่ยวของกับองคกร แหลงรวม
ของเว็บไซตในรูปแบบสารบบเว็บไซต พัฒนาเว็บใหเปนพื้นที่
สําหรับการสื่อสารของสมาชิกโครงการวิจัยตางๆ ที่ไดรับทุนจาก
แผนงานฯ ซึง่ จะชวยใหการทํางานและสือ่ สารของผูว จิ ยั ในโครงการ
วิจยั ตางๆ ทีอ่ ยูห า งไกลคนละจังหวัดเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ และยังสามารถพัฒนาตอยอดเว็บใหไปสูก ารเปนเวทีเสมือน
(Virtual space) รองรับการพบปะ สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู
สรางสังคมแหงการเรียนรูรวมกันบนอินเตอรเน็ต หรือการสราง
ชุมชนผูปฏิบัติที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน ดังเชน www.gotoknow.org ที่มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทรไดจัดทําขึ้น
นอกจากนั้ น ในทางกลั บ กั น เรายั ง สามารถใช เว็ บ ไซต
เพื่อการรับฟงขอมูล ขาวสารที่เปนประโยชนจากประชาชน เชน
เปดรับแจงปญหาเกี่ยวกับยาตางๆ ฯลฯ เพื่อนําไปสูการประมวล
วิเคราะห และนําเสนอตอหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ แกไขปญหาใน
เชิงนโยบาย ทัง้ หมดนีเ้ ปนโจทย เปนเปาหมายใหกบั ทีมงานพัฒนา
เว็บของแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา ในการ
พัฒนาเว็บไซตใหบรรลุเปาหมาย

เว็บไซตแผนงานสรางกลไกเฝาระวัง
และพัฒนาระบบยา
เว็บไซตแผนงานฯ (http://www.thaidrugwatch.org)
ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการดังภาพ

1. สร า งการรั บ รู  ด  ว ยการประชาสั ม พั น ธ แ ผนงานฯ
และกิจกรรม
การประชาสั ม พั น ธ แ ผนงานฯและกิ จ กรรม จะทํ า ให
บุคลากรดานสุขภาพ ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ และประชาชน ที่มี
ความสนใจในปญหาของระบบยาและการพัฒนาระบบยาไดรับรู
รั บ ทราบถึ ง การความสํ า คั ญ และจํ า เป น ของแผนงานฯ ตั้ ง แต
ความเปนมา พันธกิจ โครงสรางการบริหาร และแผนงานยอยตางๆ
และเชิญชวนใหเขารวมกิจกรรมของแผนงานฯ ไดตามความสนใจ
และโอกาส รวมถึงการเสนอโครงการวิจยั เพือ่ ขออนุมตั งิ บประมาณ
ในการดําเนินการจากแผนงานฯ
2. การมีพื้นที่สื่อสารสําหรับสมาชิกโครงการที่ไดรับ
การสนับสนุนจาก กพย. ชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ
การประชุมของสมาชิกโครงการตางๆ ภายใตแผนงานนั้น
เป น สิ่ ง ที่ จํ า เป น เพื่ อ การสื่ อ สาร ประสานงานและติ ดตามงาน
แตดวยลักษณะเฉพาะของโครงการ ทําใหสมาชิกของโครงการ
มาจากหลากหลายพื้ น ที่ กระจายกั น อยู  ใ นจั ง หวั ด ต า งๆ
การจัดประชุมแตละครั้ง นอกจากจะตองนัดหมายวัน เวลาให
ตรงกัน ซึง่ เปนไปไดอยางยากลํายากในกลุม สมาชิกขนาดใหญแลว
ยังตองใชงบประมาณ และใชตนทุนเวลาของผูเขารวมประชุม
ทุกคน การใชประโยชนจากพืน้ ทีส่ อื่ สารกลางในระบบอินเทอรเน็ต
เปนทางเลือกใหมในการสื่อสารประสานงาน และการติดตามงาน
ของสมาชิกโครงการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประหยัด
หากจะจัดรูปแบบใหเหมาะสมระหวางการประชุมจริงและการ
ประชุม สื่อสารผานพื้นที่สื่อสารในอินเทอรเน็ตจะชวยใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน และประหยัดงบประมาณไดมาก

ภาพที่ 1 วัตถุประสงคหลักของเว็บไซตแผนงานฯ

จัดการความรู
กลุมผูปฏิบัติ

พื้นที่สื่อสารสำหรับสมาชิก
โครงการวิจัยภายใตแผนงานฯ

เว็บไซตแผนงานสรางกลไก
เฝาระวังปญหาระบบยา
ประชาสัมพันธ
แผนงานฯ และกิจกรรม

นำเสนอสารสนเทศ
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http://www.thaidrugwatch.org
3. การจัดการความรูกลุมผูปฏิบัติ
สําหรับกลุมผูปฏิบัติงานในดานใดดานหนึ่ง หรือผูสนใจใน
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ นัน้ โอกาสในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางกันเปน
สิง่ สําคัญทีจ่ ะชวยใหเกิดการพัฒนาความรูข องแตละบุคคล รวมถึง
การตอยอดความรูของกลุมที่เกิดจากการเติมเต็มความรูระหวาง
กัน ดังนัน้ เพือ่ สนับสนุนการจัดการความรูร ะหวางผูป ฏิบตั ใิ นแตละ
กลุม ผูพัฒนาเว็บจึงไดพัฒนาเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางผูสนใจขึ้นในเบื้องตนไดพัฒนา 3เครื่องมือ คือ
• รวมเว็บนาสนใจ ซึ่งจะเปนสารบบเว็บไซต (Web
directory) ในแตละดานที่ไดจากการแนะนําของ
สมาชิกกลุม ผูป ฏิบตั แิ ตละกลุม จัดเปนระบบเพือ่ ให
สามารถเขาถึงไดสะดวก โดยในระยะแรกการเพิ่ม
เติมเว็บในสารบบจะกระทําโดยผูดูแลเว็บ (web-

•
•

master) โดยกลุมผูปฏิบัติสามารถแนะนําเว็บไปที่
ผูดูแลเว็บผานอีเมล thdrugwatch@ gmail.com
บรรณานุ ก รมของเอกสาร สิ่ ง พิ ม พ เว็ บ ไซต ที่
เกี่ยวของ เพื่อการอางอิงและคนควาของทุกกลุม
ปฏิบัติ
เว็บบอรดสําหรับกลุม ปฏิบตั แิ ตละกลุม เปนกระดาน
สนทนาที่ผูปฏิบัติสามารถเลือกเขารวมตามความ
สนใจได โดยสามารถแนะนํ า การเพิ่ ม กระดาน
สนทนาไปที่ผูดูแลเว็บเชนเดียวกัน

4. การนําเสนอสารสนเทศระบบยา
ขอมูล สารสนเทศที่เกิดขึ้นจากการวิจัย จากการรวบรวม
จากการประมวลของแผนงาน เปนความรูที่จะเปนประโยชน
ของผูปฏิบัติงานดานระบบยา และสังคม ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญ

ภาพที่ 3 แสดงสารบบเว็บไซตสําหรับกลุมผูปฏิบัติที่สนใจ
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•

ภาพที่ 4 แสดงตัวอยาง GIS
ที่แสดงปญหาบางดาน
ของระบบยา

ที่แผนงานสรางกลไกเฝาระวังปญหาระบบยาควรจะนําเสนอ
ผลการวิจยั และความรูท ไี่ ดจากการทํางานผานชองทางทีเ่ หมาะสม
ซึ่งนอกจากจะนําเสนอตอองคกรที่เกี่ยวของ นําเสนอในที่ประชุม
วิชาการ แลวการนําเสนอความรูผ า นเว็บไซตกเ็ ปนอีกชองทางหนึง่
ที่จะชวยใหความรูไดรับการเผยแพรออกไปถึงผูที่สนใจได
ความรูที่นําเสนอจะเปนในรูปตางๆ เชน เอกสารดิจิตอล
(ไฟล PDF) รูปแบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร (GIS–Geographic
Information System) เปนตน

สิ่งที่ไดเรียนรูจากการพัฒนาและดูแลเว็บไซต
•

•

การออกแบบเว็ บ ไซต ที่ ดี ควรให เว็ บ ไซต ใช ง าน
ได ง  า ยด ว ยจํ า นวนคลิ ก น อ ยที่ สุ ด เพื่ อ การเข า ถึ ง
ตําแหนงทีต่ อ งการใชงาน การจัดโครงสรางทีเ่ ปนไป
ตามมาตรฐาน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับเว็บไซต
อืน่ ๆ ทีไ่ ดเขาไปใชแลวคนพบวาใชงานไดงา ยแลวนํา
มาปรับใช รวมทัง้ การจัดหมวดหมูข อง ชุดเครือ่ งมือ
ตางๆ ใหเปนกลุมเพื่อใหผูใชไมตกหลนหรือใชเวลา
มากเกินไปในการคนหาวามี กลุมคําสั่งใดบาง
การเลือกขอมูลมาใสในเว็บตองคํานึงถึงวัตถุประสงค
ของแผนงานฯ และวัตถุประสงคของเว็บไซตขอมูล
ต า งๆ ต อ งสอดคล อ งกั น และการอ า งที่ ม าของ
แหลงขอมูลเพื่อประโยชนของผูนําขอมูลไปใชที่จะ
พิจารณาความนาเชื่อถือและตรวจสอบได และใน
ฐานะผูน าํ ขอมูลนัน้ มาเผยแพรตอตองใหเครดิตตอ

•

แหลงขอมูลดวย
การดูแลเว็บก็เปนสิ่งสําคัญ ตองหมั่นตรวจตราวา
เว็บยังใชงานไดดีอยูหรือเปลา ลมหรือไม ถาลม
ตองกูค นื อยางรวดเร็วเพือ่ สรางความนาเชือ่ ถือ และ
ให ผู  ใช ไ ม ห งุ ด หงิ ด สิ่ ง ที่ ต  อ งให ค วามสํ า คั ญ คื อ
การกระทําอันผิดหลักกฎหมายที่ปจจุบันเขมงวด
มากขึน้ (พรบ. การกระทําผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550) ซึ่งเปนขอจํากัดของการเปดใหสาธารณชน
เขามามีสว นรวมใหขอ มูล พูดคุย เพือ่ การไดรบั ขอมูล
ขาวสารอยางทั่วถึงจากทุกภาคสวน ดังนั้นเจาของ
เว็ บ ไซต ค วรต อ งหาวิ ธี ก ารป อ งกั น และสร า ง
บรรยากาศแหงการตระหนักรูรวมกันในการจะนํา
เสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอสังคม การไมกลาว
พาดพิ ง ถึ ง ใครในทางเสี ย หาย การไม สงรูปภาพ
ที่ไมเหมาะสมมาอยูบนเว็บไซต ซึ่งคิดวาปจจุบันนี้
มุ ม มองของประชาชนในการที่ จ ะแลกเปลี่ ย น
ความรู  มี ม ากขึ้ น ด ว ยกระแสสั ง คมในด า นจิ ต
สาธารณะ การช ว ยกั น คนละไม ค นละมื อ
การแบงปนทรัพยากร การเกื้อกูลกัน จะทําใหการ
ใชงานเว็บไซตของแตละหนวยงานเปนไปไดหลาก
หลายวัตถุประสงคเพื่อตอบโจทยสังคมและอยูได
อยางยั่งยืนดวยความหวังดีตอกันของประชาชน
บนโลกนี้ ดังตัวอยางเว็บไซตชุมชน เชน www.
pharmacafe.com ในหมวดตอบคําถามมีสมาชิก
คอยเฝ า ระวั ง ให มี ก ารอ า งอิ ง แหล ง ข อ มู ล อย า ง
เครงครัด เปนตน
การเชื่ อ มโยงกั บ เว็ บ ไซต อื่ น ๆ ที่ มี เ นื้ อ หาและ
วั ต ถุ ป ระสงค ส อดคล อ งกั น เช น เว็ บ ไซต ข อง
แผนงานฯ สามารถเชื่ อ มต อ กั บ เว็ บ ไซต ข อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) ไดดวยเปน
การสงเสริมกันเนือ่ งจากเว็บไซตของมอ. มีเว็บบอรด
ที่ตอบปญหายาจึงเปนแหลงรวมปญหายาตางๆ
ไวพรอมคําตอบ การมาเชื่อมตอกับเว็บไซตของ
แผนงานฯ เพื่อใหแผนงานฯ ไดรับรูและไดขอมูล
เพื่ อ นํ า มาวิ เ คราะห ต  อ ยอดแล ว นํ า ไปช ว ยกั น
แกปญหาในระดับโครงสราง หรือนโยบาย และการ
เชื่อมโยงลิงคกันนั้นเปนการเพิ่มชองทางการเขาถึง
ให เ พิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง หมายถึ ง จะมี จํ า นวนผู  ใช ง าน
อินเตอรเน็ตที่มีโอกาสเขามาที่เว็บไซตเราจํานวน
มากขึ้นอีกดวย
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บทบาทมหาวิทยาลัย
กับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในระบบยา
อ.ภญ.ดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค*

แ

ผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยารวมกับองคการอนามัยโลกใน
โครงการพั ฒ นาจริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลในระบบยาได ใ ห ก ารสนั บสนุนให
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร รวมถึงการประยุกตแนวคิดและหลักธรรมาภิบาลใน
ระบบยา เขาสูก ระบวนการจัดการเรียนการสอน ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนหลักประกันวาผูป ว ยจะได
รับยาที่ปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง
สํ า หรั บ โครงการที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น มี ทั้ ง ที่ เ ป น การสอนจริ ย ธรรมของคณะ
เภสัชศาสตรในรูปแบบตางๆ ไมวา จะเปนการสอนโดยตรงผานการบรรยาย การสอนสอด
แทรก หรือการทํากิจกรรมตางๆ ทัง้ ทางศาสนาหรือการบําเพ็ญประโยชนใหแกสงั คม ผล
ของการสนับสนุนงบประมาณในชวงป พ.ศ. 2551-2553 ทําใหเกิดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในระบบยาที่นาสนใจและหลากหลายสมควรนํา
เสนอเปนกรณีตัวอยางเพื่อใหคณะเภสัชศาสตรในมหาวิทยาลัยอื่นๆ เลือกรับและนําไป
ปรับใชไดตามความเหมาะสม
* คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในระบบยา
สําหรับกิจกรรมตัวอยางที่เลือกมานําเสนอในรายงาน
ฉบับนี้ ไดแก การจัดการเรียนการสอนจริยธรรมผานการบูรณาการ
รายวิ ช าของคณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความไวตอประเด็นจริยธรรม
ของนักศึกษาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและ
การพัฒนาเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมใน
ระบบยาของนิสิตเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรณี ที่ 1: การจั ด การเรี ย นการสอนจริ ย ธรรมผ า น
การบู ร ณาการ รายวิ ช า คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
การจัดกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูป
แบบการจัดการเรียนการสอนทีบ่ รู ณาการทัง้ ดานวิชาการ
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผานประเด็นทาง
สังคมทีน่ กั ศึกษาสนใจ โดยอาจารยผทู รี่ บั ผิดชอบรวมกับ

ผลของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทําใหสามารถบูรณาการ
รายวิชาถึง 5 วิชาผานกิจกรรมเดียวกัน แลวยังทําใหนักศึกษา
ไดเขาใจความเชื่อมโยงของปญหายาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ดํารง
อยูใ นสังคมไทยดีขนึ้ สามารถนําองคความรูท างเภสัชศาสตรเขามา
ใชวเิ คราะหปญ
 หาและสังเคราะหแนวทางแกปญ
 หาไดอยางถูกตอง
เหมาะสม สําหรับตัวอยางประเด็นที่นักศึกษาเลือกศึกษา ไดแก
กลูตาไธโอนกับความขาว ยาทําแทงกับการโฆษณาบนเว็บไซด
ยาเจริญอาหารอนาโปรมีน ฯลฯ
กรณีที่ 2: การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความไว
ต อ ประเด็ น จริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษา คณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ป  ญ ห า สํ า คั ญ
อั น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร เรี ย น
การสอนจริ ย ธรรมอยู 
ที่ ก ารขาดเครื่ อ งมื อ ที่
จะประเมินผลการสอน
ว า ประสบความสํ า เร็ จ
มากนอยเพียงใด ในขณะ
เดียวกัน ปญหาจริยธรรมที่
เกิดขึ้นอาจเปนเพราะผูเรียน
ขาดความตระหนั ก ว า เป น ป ญ หา
จริ ย ธรรม และเมื่ อ ทบทวนวรรณกรรม พบว า องค ป ระกอบ
ของการสร า งความตระหนั ก ทางจริ ย ธรรมอยู  ที่ ค วามไวทาง
จริยธรรม ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม ความมุงมั่น
ทางจริยธรรมและความกลาหาญทางจริยธรรมแลว เงือ่ นไขของ
การสอนจริยธรรมยอมตองหมายถึงการสอนนักศึกษาใหมคี วามไว
ทางจริยธรรมและความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม

นักศึกษาแตละกลุมคัดเลือกประเด็นที่สนใจรวมกัน หลังจากนั้น
อาจารยใหขอ มูลพืน้ ฐานและมอบหมายใหนกั ศึกษาทําการคนควา
ขอมูลเพิ่มเติมในหัวขอตางๆ เชน คุณสมบัติพื้นฐานทางเคมีและ
กายภาพของผลิตภัณฑที่เลือกศึกษา คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา
เภสัชจลนศาสตร รูปแบบและการบริหารยา การวิเคราะหทาง
เภสั ช กรรม กฎหมายยาและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม
ระบบยา การคุ  ม ครองผู  บ ริ โ ภค การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ ฯลฯ
แลวมอบหมายใหนกั ศึกษานําเสนอผลแกทงั้ คณะในรูปของสัมมนา
วิชาการและการเผยแพรความรูผานสื่อรูปแบบตางๆ
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การจั ด กิ จ กรรมนี้ จึ ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นา
เครื่องมือเพื่อใชประเมินความไวทางจริยธรรมดวยการทบทวน
วรรณกรรมที่ เ ป น การกระทํ า ผิ ด ทางจริ ย ธรรมของเภสั ช กร
แลวนํามาสรางเปนกรณีศึกษาที่หลากหลาย โดยบางกรณีอาจมี
ประเด็นจริยธรรมอยูหรืออาจไมมีก็ได หลังจากทดสอบเบื้องตน
แลว นํากรณีศกึ ษามาใชเปนเครือ่ งมือวัดความไวทางจริยธรรมของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรดวยการ
สัมภาษณ แลววิเคราะหผลทางสถิติวากรณีศึกษาที่พัฒนาขึ้นนั้น
มี ค วามแตกต า งกั น หรื อ ไม ผลการศึ ก ษาเชิ ง ทดลองนี้ ทํ า ให
ได เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ ะนํา มาใช ทั้ง พัฒนาความไวทางจริย ธรรมและ
ประเมินการสอนจริยธรรม
กรณีที่ 3: การพัฒนาเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิ ช าชี พ เภสั ช กรรมในระบบยาของนิ สิ ต คณะเภสั ช ศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การจัดการเรียนการสอนจริยธรรมของนิสิตเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตปการศึกษา 2542 คอนขาง
หลากหลายอยูใ นรูปของการจัดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน อาทิ
การเก็บขยะทางนํา้ การเก็บขยะและกวาดลานวัด กิจกรรมอนุรกั ษ
ธรรมชาติ การจัดสวนสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร การสอน
สุขศึกษาและการดูแลสุขอนามัยของเด็กกําพรา เด็กดอยโอกาส
เด็กพิการ กลุมพระภิกษุและแมชี การดูแลการใชยาของผูปวย
ในชุมชนแออัด โดยในชวงสองปหลัง (พ.ศ. 2549-2551) คณาจารย
ไดหันมาเนนที่กิจกรรมการดูแลผูดอยโอกาสทางสังคมเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม จุดออนที่สําคัญอยูที่กิจกรรมที่นิสิตเลือก
มักสัมพันธกับการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมนอย กิจกรรม
กระจัดกระจาย ขาดพลังและการบูรณาการใหเห็นผลงานของนิสติ
เภสัชศาสตรในภาพรวม ในขณะที่อาจกลาวไดวาปญหาจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมยังคงเปนปญหาที่สําคัญมาก
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และการเยี ย วยา
แ ก  ไข ที่ ผ  า น ม า
ก า วหน า ไม ม ากนั ก
การปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมวิ ช าชี พ แก นิ สิ ต
ในอดีตทีผ่ า นมา เปนการนําปญหา
จริยธรรมวิชาชีพที่เปนสถานการณจริงมาจัดทําเปนสื่อการเรียน
การสอนในรูปกรณีศึกษาเพื่อใหนิสิตไดฝกหัดคิดวิเคราะหและ
นําเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เชน ปญหาจริยธรรมวิชาชีพ
ในเรื่อง “การแขวนปาย” ที่รานยา แตการจัดการเรียนการสอน
มิ ไ ด ไ ม ค รอบคลุ ม ถึ ง แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสม หรื อเนนการ
สรางเสริมจริยธรรมหรือธรรมาภิบาลในระบบยาทั้งระบบมากอน
สวนดานขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวยขอจํากัดและ
เงือ่ นไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2540 ซึง่ ไดกาํ หนด
ขอบเขตการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมไว เปนการกําหนด
ขอจํากัดและเงื่อนไขในเรื่องของ (1) การเตรียมยา การผลิตยา
การประดิ ษ ฐ ย า (2) การเลื อ กสรรยา (3) การวิ เ คราะห ย า
การควบคุมและประกันคุณภาพยา (4) การปรุงยาและจายยาตาม
ใบสั่งยา และ (5) การปรุงยาและการขายยาตามกฎหมายยา
ไวกวางๆ เทานั้น ซึ่งในปจจุบัน ไดมีความพยายามในการจัดทํา
แนวทางปฏิ บั ติ ง านให มี ค วามชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น ในหลายเรื่ อ ง
เชน ประกาศสภาเภสัชกรรมเรื่อง การเลือกสรรยา รวมไปถึงการ
จัดทํา (ราง) ขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวยขอจํากัดและเงื่อนไข
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมดานเภสัชกรรมชุมชน พ.ศ. ...
เปนตน นอกจากนี้ สภาเภสัชกรรมไดใหความรวมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในการสงเสริมการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing
Practices-GMP) ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี ผ ลบั ง คั บ ใช ต ามกฎหมายแล ว
และไดใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม (ราง) หลักเกณฑและ

วิธกี ารทีด่ ใี นการจัดเก็บยา (Good Storage Practices-GSP) (ราง)
หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการจัดสงยา (Good Distribution
Practices-GDP) รวมถึง (ราง) ประกาศสภาเภสัชกรรม.../2551
วาดวย มาตรฐานการจายยา เปนตน
เมือ่ พิจารณาในภาพรวม สภาเภสัชกรรมยังมิไดมแี นวทาง
ปฏิบัติงานวิชาชีพสําหรับวิชาชีพแตละสาขา หรือแตละประเด็น
ที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งระบบยา ดังนั้น โครงการสงเสริมจริยธรรม
ในปการศึกษา 2551 จึงกําหนดใหนิสิตเภสัชศาสตรมีสวนรวม
ในการพัฒนาจริยธรรมและธรรมาภิบาลในระบบยาใหครอบคลุม
ดวยการกําหนดใหนสิ ติ เภสัชศาสตร ไดมโี อกาสประยุกตองคความรู
ทางเภสัชศาสตรมาใชสรางเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในระบบยาใหครอบคลุมทัง้ 4 ระบบยายอย ซึง่ ไดแก ระบบคัดเลือก
ระบบจัดหา ระบบกระจายยา และระบบการใชยา ภายใตการเนน

กิจกรรมที่นิสิตจัดทําขึ้นไดแก หลักเกณฑการทบทวน
ทะเบี ย นตํ า รั บ ยาที่ ถู ก เพิ ก ถอนทะเบี ย นในต า งประเทศ
หลักเกณฑที่ดีในการจายยาปฏิชีวนะในรานยา หลักการเลือกยา
เขาโรงพยาบาล รวมมือรวมใจใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสม
มาตรฐานการจัดเก็บยาในศูนยสขุ ภาพชุมชน เกณฑการจายยาคุม
กําเนิดในรานขายยา หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการขนสงยาฉีด
เกณฑมาตรฐานในการจายยารักษาแผลในกระเพาะอาหารใน
ร า นยา หลั ก เกณฑ ที่ ดี ใ นการจ า ยยาระบาย เกณฑ ม าตรฐาน
การจายยาโรคหวัดทีถ่ กู ตองในรานยา มาตรฐานระบบยาของศูนย
บริการสาธารณสุข เปนตน
ผลการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมเหลานี้ เห็นไดชัดวา
ไมไดอยูที่ขอเสนอที่อาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบยา แตเปน
จุดเริ่มต นที่ทําใหนิ สิตนักศึกษาตระหนักปญหายาและปญหา
สุขภาพภายใตสถานการณที่เปนจริงและเริ่มตนฝกหัดพัฒนา
ขอเสนอในโลกความเปนจริงมากขึ้น โดยที่อาจกลาวไดดวยวา
ขอเสนอหลายขอมิใชสะทอนวานิสิตนักศึกษาในปจจุบันตระหนัก
หรือมีความไวตอปญหาเชิงจริยธรรมเทานั้น แตยังแสดงใหเห็น
ถึงความกลาหาญทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร
ที่เปนความหวังใหมของวิชาชีพเภสัชกรรมดวย

กรอบจริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าล
ในระบบยา แลวทดสอบความเปน
ไปได ใ นการนํ า เกณฑ ม าตรฐาน
วิ ช าชี พ ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ไปปฏิ บั ติ กั บ
ผู  ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง เช น การนํ า ไป
ปรึ ก ษากั บ เภสั ช กรร า นยา เภสั ช กร
โรงพยาบาล เปนตน พรอมกับจัดทําสื่อเผยแพรเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพในรูปแบบตางๆ เชน แผนพับ คูม อื จิว๋ รวมถึงเว็บไซด
ผลการจัดกิจกรรมทําใหนิสิตไดมีโอกาสทําความเขาใจ
กับแนวคิดจริยธรรมและธรรมาภิบาลในระบบยา วิเคราะหปญ
 หา
การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ที่เ กิ ด ขึ้ นในระบบยาย อ ยทั้ ง สี่ ซึ่ ง ได แ ก
ระบบคัดเลือก ระบบจัดหา ระบบกระจายยา และระบบการ
ใชยา และศึกษาหลักเกณฑที่เปนมาตรฐานวิชาชีพ แลวยังฝก
พัฒนาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพขึน้ เอง
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เภสัชกรกับระบบยา
ในบริการปฐมภูมิ
ภญ. บุษบา เหลาพาณิชยกุล*

ก

ารเป น เภสั ช กรโรงพยาบาลชุ ม ชนมานานนั บ สิ บ ป ทํ า ให ตั ว เองคิ ด ว า รู  จั ก งานชุ ม ชนเป น อย า งดี
และคิดวาตัวเองไดทาํ งานในหนวยงานทีใ่ กลชดิ กับชุมชนมากทีส่ ดุ แลว แตกลับไมคาดคิดมากอนเลยวา
จะมีบทเรียนชีวิตมากมายที่ซอนอยูภายใตภาพที่เราเห็นอยูทุกเมื่อเชื่อวัน

กาวแรกกับการพัฒนาระบบยาปฐมภูมิ
จังหวะชีวิตของตัวเองกาวหนึ่ง ที่ไดรับโอกาสอันดียิ่งจาก นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผอ.โรงพยาบาล
สันทราย ใหมาปฏิบัติงานในศูนยแพทยชุมชนสันทราย (สถานีอนามัยบานทอ) อ.สันทราย จ.เชียงใหม
โดยปฏิบัติงานในหนาที่เภสัชกรเต็มเวลา เปดโอกาสไดเรียนรู และเปลี่ยนแปลงมุมมอง รวมไปถึงวิธีคิด
ในการทํางาน
ครั้งแรกที่ทราบวาตองมาปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิ จึงลงมือวางรูปแบบการทํางานของ
ตนเองออกมาวาจะมีลักษณะอยางไร ทําอะไรบาง โดยศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ เทาที่พอจะหาได
ซึ่งบทบาทหนาที่ของเภสัชกรในงานบริการปฐมภูมิก็ยังไมมีการกําหนดบทบาทอยางชัดเจน (อันที่จริงแลว
การกําหนดบทบาทที่ชัดเจนเกินไปเหมือนเปนการสรางกรอบ อาจเปนการปดกั้นความคิดในการใหบริการ
ปฐมภูมิก็เปนได)
* ศูนยการแพทยชุมชนสันทราย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
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ระบบยาในบริการปฐมภูมิ: ทําไดมากกวาที่คิด
การศึ ก ษาจากผู  รู  ผู  เชี่ ย วชาญต า งๆ ทํ า ให ไ ด เรี ย นรู 
และเขาใจในงานปฐมภูมิเพิ่มมากขึ้น แตก็ยังเนนความเปนวิชาชีพ
วาตัวเรานัน้ เปนเภสัชกร ควรทําหนาทีใ่ ดบางเทานัน้ แตพอไดลงมือ
ปฏิบัติงานจริง จึงรูวางานบริการปฐมภูมินั้น เราสามารถทําได
หลายอยางมากกวาที่เราคิด และมากกวาที่เราเปน
เขตรับผิดชอบของศูนยแพทยชุมชนสันทราย เปนเขต
ชานเมือง หางจากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 10 กม. เปนสวน
ผสมผสานทั้งสังคมชนบทแบบดั้งเดิม และสังคมเมืองแบบบาน
จัดสรร ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก ยังไมนับที่กําลังจะผุดขึ้นตามมา
อีกมากมาย ตามจํานวนประชากรตางถิ่นที่โยกยายเขามา
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําใหประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของเรา
อยูในสังคม วัฒนธรรม และความเปนอยูที่หลากหลาย
เป น ความท า ทายในการดู แ ลผู  ค นในท อ งถิ่ น นี้ ใ ห มี
สุขภาวะที่ดีขึ้น

โดยผูรับบริการจะไดรับการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง
มีความอบอุนที่ไดอยูใกลชิดกับครอบครัว ลดภาระและความ
วิตกกังวลของครอบครัว สามารถดูแลตนเองไดยามเจ็บปวย
ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล ทําใหผูรับ
บริการมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดีขึ้น ประหยัดเวลา และ
คาใชจาย ในการเดินทางไปรักษาพยาบาลที่ไมจําเปน มีความ
สัมพันธที่ดีระหวางสถานพยาบาลกับ ผูปวย และญาติ อีกทั้งยัง
ชวยใหภาพลักษณของสถานพยาบาลดีขึ้นในสายตาประชาชน
อีกดวย

เยี่ยมบาน: บริการวิชาชีพที่ตองการ
เภสัชกรเพื่อเติมเต็มการดูแล
สุขภาพประชาชน
การปฏิ บั ติ ง านใน
ศู น ย แ พทย ชุ ม ชนสั น ทราย
สิ่งหนึ่งที่ทําใหไดเรียนรูเพิ่ม
มากขึ้ น คื อ การดู แ ลผู  ป  ว ย
ที่ บ  า น หรื อ “เยี่ ย มบ า น”
(Home health care) ซึ่งเปน
งานเดนของการบริการปฐมภูมิ
นั่ น เอง โดยที ม งานเยี่ ย มบ า น
ประกอบดวย แพทย พยาบาล
เภสัชกร และขณะนีม้ นี กั กายภาพ
บําบัด นักกิจกรรมบําบัด รวมทีม
ดวย ซึ่งการทํางานเปนทีมแบบนี้
ทําใหเรามีการเรียนรูแงมุมใหมๆ
รวมกัน ทามกลางการทํางานของหลายวิชาชีพ
กิจกรรม “เยี่ยมบาน” นับเปนกิจกรรรมสําคัญอยางหนึ่ง
ที่มีเปาหมายในการสงเสริมใหคุณภาพชีวิตของผูปวยและญาติ
ดีขึ้น ในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิโดยนําการดูแลสุขภาพ
ทีบ่ า นมาประยุกตใช เปนทางเลือกหนึง่ ในการใหบริการสุขภาพแก
ประชาชน กอเกิดประโยชนแกผรู บั บริการ และสถานบริการ ควบคู
กันไป

ในส ว นของที ม งานเยี่ ย มบ า นของเรานั้ น
พบวาการเยี่ยมบานผูปวยทําใหเรามีจิตใจออนโยน
มากขึ้ น มี ค วามเข า ใจในสภาพความเป น จริ ง ของ
ผูปวยวา ทําไมผูปวยจึงไมสามารถปฏิบัติตัวตาม
คํ า แนะนํ า ของเราได สิ่ ง ที่ เราได พ บเห็ น สภาพ
ชี วิ ต จริ ง นั้ น ไม ใช ป  ญ หาทางการแพทย เ พี ย ง
อยางเดียว แตนั่นคือชีวิตของคน
จากการหารื อ ผู  ร  ว มที ม งานเยี่ ย มบ า น
ไดขอมูลวา ผูปวยมีการใชยาที่ไมถูกตอง บางครั้ง
ไมทราบวาเปนยาชนิดใด เนื่องจากผูปวยไปรับยามาจาก
สถานพยาบาลอืน่ (เนือ่ งจากอําเภอสันทรายเปนอําเภอทีไ่ มไกลตัว
เมืองนัก ทําใหมีโอกาสเขาถึงสถานบริการสุขภาพที่หลากหลาย)
ที ม งานจึ ง ไม มั่ น ใจในการให คํ า แนะนํ า แก ผู  ป  ว ย และเห็ น ว า
หากมีเภสัชกรมารวมดูแลเรื่องการใชยาในการไปเยี่ยมบาน ก็จะ
ทําใหการดูแลสุขภาพเปนไปไดครอบคลุมยิ่งขึ้น
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ปญหายา: ปญหาใคร ผูปวย แพทย
หรือประเทศชาติ
แต ก ารเยี่ ย มบ า น ทํ า ให พ บว า ผู  ป  ว ย และครอบครั ว
มีการใชยาที่ไมเหมาะสมในหลายกรณี เชน มีทั้งการตระเวน
(ช็อปปง) รักษาอาการปวยตามสถานที่ตางๆ มีการใชยาที่ไม
ตอเนื่อง มีการเก็บยาไวใชในบานมากเกินความจําเปน ปญหายา
เสือ่ มคุณภาพ ทีน่ า เปนหวงคือมียาทีห่ มดอายุรวมอยูด ว ย และอืน่ ๆ
อีกมากมาย
การเยี่ยมบานเพียงไมกี่ครอบครัว ทําใหเราพบวามีปญหา
การใชยามากมายจนนาตกใจ โดยเฉพาะการมียาจํานวนมาก
ในบาน ซึ่งสอบถามรายหนึ่งแลวไดความวา ผูปวยมีสิทธิ์เบิก
คารักษาได เมื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลครั้งหนึ่งๆ ก็จะไดยาเปน
จํานวนมากกลับมา บางครั้งยายังไมทันหมด (จากเหตุผลลืมกินยา
บาง ไมอยากกินบาง) แตพอนัดไปอีกครั้งแพทยก็จะใหยามาอีก
จํานวนหนึง่ ซึง่ ก็เปนจํานวนมากมากอีกเชนเคย เปนอยางนีท้ กุ ครัง้
จนมียาเหลือใชตกคางที่บานมากมาย
นอกจากนี้ บางครอบครัวนิยมไปรับการรักษาพยาบาล
จากสถานบริการหลายๆ แหง ทําใหมียาจํานวนมาก แตเปนยา
ประเภทเดียวกัน ซึง่ หากรับประทานพรอมกัน อาจสงผลแทรกซอน
ตอผูปวยได

ทีส่ าํ คัญคือ ผูป ว ยหลายรายนิยมซือ้ ยามากินเอง โดยเฉพาะ
ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อกระดูก ซึ่งพบวามียาชุด
ปะปนอยู  สอบถามได ค วามว า เป น ยาชุด ที่ จั ด ให เ มื่ อไปขอซื้อ
จากรานขายยา (ทีไ่ มไดมาตรฐานทัว่ ไป) ราคาชุดละ 5 บาทเทานัน้
กินเพียง 4-5 ชุด ก็บรรเทาอาการปวดเมื่อย และสามารถกลับ
ไปทํางานไดตามปกติ หากมีอาการอีก ก็จะซือ้ เปนครัง้ เปนคราวไป
เมื่อถามวาทําไมไมไปใชบริการที่สถานีอนามัย สวนใหญ
ตอบว า ยาชุ ด ที่ ซื้ อ “แรงกว า ดี ก ว า ” และเมื่ อ ถามถึ ง พิ ษ ภั ย
ของยาชุด พบวาชาวบานมีความรูถึงพิษภัยพอสมควร แตเห็นวา
การกินในระยะเวลาสั้นไมนาจะเปนอะไร
อยางไรก็ตามแมวาผูปวยบางคน จะเขารับการรักษาใน
สถานบริการเพียงแหงเดียว ก็ยงั พบปญหาการไมไดรบั ยาทีจ่ าํ เปน
ตอการรักษาดวยเหตุผลตางๆ ไดแก ความไมรวมมือในการใชยา
ของผูปวย โดยมีสาเหตุจากผูปวยไมเห็นความสําคัญของการใชยา
ผูปวยโรคเรื้อรังไมรูสึกถึงอาการปวยจึงไมกินยาอยางตอเนื่อง
ผูปวยบางคนกลัวอาการไมพึงประสงคจากการใชยาจึงไมกินยา
นอกจากนี้ยังมีผูปวยบางสวนไมทราบขนาดยาที่ถูกตอง ทําใหกิน
ยาผิด รวมถึงผูปวยที่สับสนจากการที่ไดรับยาหลายขนานอีกดวย
โดยเฉพาะกลุม ผูป ว ยโรคเรือ้ รังทีต่ อ งไดรบั ยาตอเนือ่ งยาวนาน และ
ตองใชยารวมกันหลายขนาน ขณะที่ผูปวยมีอายุมาก หลงๆ ลืมๆ
และขาดคนดูแล

กรณี: ตาพรหม
ประสบการณ ที่ ไ ด ร  ว มเรี ย นรู  ข องที ม งานเยี่ ย มบ า น
ของเราทีม่ คี ณ
ุ คามากอีกเรือ่ งหนึง่ คือ การไดเขาไปเยีย่ มบานผูป ว ย
คนหนึ่ง ชื่อตาพรหม อายุ 73 ป ไมมีภรรยาและลูก อาศัยอยูกับ
หลานสาว ที่มีอาชีพเย็บผา ตาพรหมเปนผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงนานหลายป รับการรักษาที่โรงพยาบาลมาตลอด ตอมาไดรับ
การสงตอมารับการรักษาใกลบานที่ศูนยแพทยชุมชนสันทราย
ซึ่งตาพรหมมีอาการบวมที่ขา และเทาทั้งสองขาง โดยไม
ทราบสาเหตุ จึงไปตรวจที่โรงพยาบาล แพทยสงสัยวาจะเปนโรค
หัวใจ จึงใหยารักษาโรคหัวใจมาหลายขนาน ในขณะที่อาการบวม
ดีขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น จึงไมอยากเคลื่อนไหวรางกายมากนัก
นานๆ เขาขอเขาก็ตดิ จนไมสามารถเคลือ่ นไหวรางกายไดตามปกติ
ญาติ ข องตาพรหมต อ งไปรั บ ยาแทนที่ ศู น ย แ พทย ใ ห
ทุกเดือน จนทางทีมงานเห็นวาผูปวยรายนี้ นาจะตองออกไปดูแล
ที่ บ  า น เมื่ อ ได อ อกติ ดตามเยี่ ย มพบว า ผู ป  วยมี ป ญ หาด า นการ
เคลื่อนไหว อยูในทานั่งตลอดเวลา ไมสามารถลมตัวลงนอนได
ทางทีมงานไดใหการดูแลผูปวยอยูระยะหนึ่ ง จนผู  ป  ว ยสามารถ
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ลมตัวลงนอนได แตกลับ
ไมสามารถลุกนั่งไดอีก
น อ ก จ า ก นี้
ตาพรหมยังเบื่ออาหาร
จนรางกายซูบผอม ไม
อยากลุกออกจากทีน่ อน
ไปไหน วันๆ เอาแตนอน
อย า งเดี ย ว จนในที่ สุ ด ไม
สามารถลุกจากที่นอนไดอีกเลย
ขณะทีท่ มี งานของเราเขาไปเยีย่ มบาน ไมวา จะใหตาพรหม
ลุ ก จากที่ น อนอย า งไรแกก็ จ ะต อ งร อ งโอดโอยด ว ยความ
เจ็ บ ปวดไปเสี ย ทุ ก ครั้ ง กํ า ลั ง ใจในการต อ สู  ข องตาพรหมและ
ญาติถดถอยนอยลง หมดกําลังใจ ญาติพี่นองไมอยากใหผูปวยตอง
ทุกขทรมาน จึงไดจัดทําพิธีทางศาสนาเพื่อสรางความสบายใจ
ไมคาดหวังใหผูปวยมีสภาพที่ดีขึ้นอีกแลว

แตทางทีมงานซึง่ ประกอบไปดวยแพทย เภสัชกร พยาบาล
ยังไมหมดกําลังใจ คิดเสมอวาอาการเหลานี้มีทางบําบัดรักษาได
จึงออกติดตาม เมือ่ วิเคราะหถงึ สาเหตุทที่ าํ ใหตาพรหมเดินไมไดนนั้
มันเริ่มมาจากอาการบวมที่ขาและเทาทั้งสองขาง
ทีมงานจึงไดประมวลสาเหตุตางๆ โดยสาเหตุหนึ่งที่นึกถึง
คือ เปนไปไดไหมที่เกิดผลขางเคียงของยาลดความดันโลหิตสูง
ตัวหนึ่งที่ผูปวยใชเปนประจํา ซึ่งเมื่อสืบคนขอมูลจึงพบวาอาการ
บวมนี้เกิดขึ้นไดบอยในผูปวยที่ไดรับยาชนิดนี้ และตาพรหมก็มี
อาการหลังจากไดรบั ยาชนิดนีไ้ ดไมนาน เมือ่ คุยกันในทีมงานแพทย
จึงเปลีย่ นชนิดยาลดความดันโลหิตสูงเปนยากลุม อืน่ ซึง่ ไมนานนัก
เราก็พบวาขอสันนิษฐานของเราเปนจริง
เมื่ อ ขาและเท า ของตาพรหมหายบวมแล ว ทุ ก อย า ง
ก็ น  า จะดี ขึ้ น ตามไปด ว ย แต ป รากฏว า การที่ ต าพรหมไม ย อม
เคลือ่ นไหวเปนเวลานานกวา 6 เดือน ทําใหขอ ติด และเคลือ่ นไหว
ไมได ทัง้ ยังมีอาการเบือ่ อาหาร ออนเพลีย เหนือ่ ย เราจึงหาสาเหตุ
ตอโดยคิดถึงเรื่องยาที่ตาพรหมใชรักษาโรคหัวใจอยู ซึ่งอาจทําให
ตาพรหมมีอาการขางเคียงดังกลาวได
ทีมงานจึงปรับลดยาผูปวยลง ในที่สุด ตาพรหมเปน
คนทีข่ อหยุดกินยาโรคหัวใจทุกตัว โดยใหเหตุผลวาเมือ่ หยุดยาแลว
“หายอิด (หายเหนือ่ ย) หายเพลีย กินขาวไดลาํ (อรอย) คอยมีแฮง
(แรง) หนอย กินยาหมอแลวบอมีแฮง (แรง) เลย ใจก็บอดี”
แพทยและทีมงานจึงตกลงใหตาพรหมหยุดยา โดยเหลือ
เพียงยาลดความดันโลหิตสูงตัวเดียว ตาพรหมดูมีความสุขมากขึ้น
ประกอบกับอาการเบื่ออาหาร ออนเพลีย คอยๆ หายไป ทําใหรับ
ฟงคําแนะนําของทีมงานไดดีขึ้น ไมดื้อเหมือนกอน
ต อ มาที ม งานได ป ระชุ ม ปรึ ก ษา เพื่ อ หาทางช ว ยเหลื อ
ตาพรหมทีน่ า จะมีโอกาสดีขนึ้ ไปกวานีอ้ กี จึงไดตดิ ตอ รพ. สันทราย
เพื่อขอสนับสนุนนักกายภาพบําบัด และนักกิจกรรมบําบัด ในการ
ชวยเหลือตาพรหม ประกอบกับการไดรับการติดตามเยี่ยมอยาง
ตอเนือ่ ง ทําใหเกิดสัมพันธภาพทีด่ ี และเห็นความตัง้ ใจไมยอ ทอของ
ทีมงาน จึงทําใหมีกําลังใจในการตอสู

จากกรณี ข องตาพรหม ทํ า ให ที ม งานเราได หั น มามอง
ถึงความสําคัญของการใชยาและผลขางเคียงของยามากขึ้น โดย
เฉพาะยาลดความดันโลหิตสูงตัวปญหาที่มีผูปวยใชอยูจํานวนมาก
เมื่อพบผูปวยในกรณีที่คลายของตาพรหมอีกหลายคน ทําให
เราสามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว และไมทําใหผูปวยเกิดภาวะ
แทรกซอนเพิ่มขึ้นอีก เปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทีมงาน
ที่ทําใหผูปวยสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ประกอบกั บ ญาติ ซึ่ ง เป น หลานเข า มามี ส  ว นร ว มคอย
ใหการดูแล หลังติดตามเยีย่ มและฟน ฟูสภาพผูป ว ย เปนระยะเวลา
1 เดือน ตาพรหมสามารถเคลื่อนไหวรางกาย และเคลื่อนยาย
ตั ว จากที่ น อนไปยั ง ระเบี ย งได และลุ ก นั่ ง โดยใช Walker ได
จนทุกวันนี้ตาพรหมรอคอยทีมงานที่เปรียบเสมือนลูกหลานใหมา
ดู พั ฒ นาการของแกทุ ก สั ป ดาห ด ว ยรอยยิ้ ม ของความรู  สึ ก ว า
ตัวเองมีคุณคาในทุกๆ สิ่งที่เปนอยู และความหวังวาสักวันจะ
สามารถเดินลงจากบานไดดวยตัวเอง

บางครั้ง แสงเล็กๆ อาจไมมีคุณคานักในสถานที่สวาง แต
บางโอกาสอาจเปนสิ่งมีคุณคายิ่งในสถานที่มืดมิด เหมือนทีมงาน
เล็กๆ ระดับปฐมภูมิในมุมที่นอนเล็กๆ กับคนแกคนหนึ่งที่นอนรอ
ความตายอยูโดยไมมีใครมีโอกาสเขาไปเหลียวแล
ความสุ ข และความภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด รั บ เป น มากกว า
ความเหนื่อยยากในการดูแล การเรียนรูจากคนคนหนึ่งสู ความรู
ความเขาใจของอีกหลายคนนําไปสูสังคมที่มีการดูแลกันระหวาง
เพื่อนมนุษยดวยกันที่เปยมดวยหัวใจของความเปนมนุษย
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เรื่องเลาจากเครือขาย
การสํารวจยาไมเหมาะสม
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ภญ.ไพลิน สาระมนต*

อํา

เภอเวียงแกนอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงราย ติดชายฝงแมนํ้าโขงตรงขามริม
ฝงแมนํ้าโขงเปนแขวงบอแกว ประเทศลาว หางจากตัวจังหวัดประมาณ 150 กิโลเมตร
นับเปนอีกโรงพยาบาลชายแดนที่หางไกลแสงสีนีออน แตใกลแสงเดือนแสงดาว
อําเภอเวียงแกนมี 4 ตําบล 41 หมูบาน มีพื้นที่ 526 ตารางกิโลเมตรประชากรที่ขึ้นทะเบียน
35,600 คน สวนใหญประชากรเปนชาวไทยภูเขาเผาตางๆ รวม 6 ชนเผาไดแก ชาวไทยภูเขาเผามง
เย า ไทลื้ อ มู เซอ ขมุ จี น ฮ อ ร อ ยละ 70 ส ว นที่ เ หลื อ เป น ชาวพื้ น เมื อ งล า นนาและชาวไทย
เชื้อสายลาว นอกจากนี้ยังมีประชากรที่ไมมีบัตรไมไดขึ้นทะเบียนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเปนลักษณะปกติ
ของโรงพยาบาลชายแดน เปนอําเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติคอนขางสมบูรณ แตดานเศรษฐกิจนั้น
ไมคอยดี ชาวบานสวนใหญมีการทํานา สวนยาสูบ สวนขิง สวนยางพารา ไรขาวโพดและสวนผลไม
โดยเฉพาะสมโอ สถานทีท่ อ งเทีย่ วของอําเภอเวียงแกนมีภผู าตัง้ แกงผาได และหางจากภูชฟี้ า ประมาณ
52 กิโลเมตร

ทําไมตองหาเครือขายที่มีพลัง
งานคุ  ม ครองผู  บ ริ โ ภคด า นสาธารณสุ ข ของเครื อ ข า ยสาธารณสุ ข อ.เวี ย งแก น (CUP.)
ที่ผานมา พบวาการดําเนินงานในสวนตางๆ ยังขาดการมีสวนรวมของหมออนามัยที่อยูสถานีอนามัย
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ซึ่งเปนเจาของพื้นที่ที่รูจักผูคนในชุมชน รูถึงปญหา หรือเขาใจ
รากเหงาของปญหาที่แทจริง การวางแผนงานในแตละปที่ผานมา
จะมีแค ระดับหัวหนาสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สลอ.) ผูชวย
สาธารณสุข สสอ. ซึ่งแผนงานระบบบริหารมุงเนนผลสัมฤทธของ
แตละ CUP ในจังหวัดเชียงรายจะตองทําสงสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย ที่ไดออกมาสวนใหญเปนการทํางานตามตัวชี้วัด
จากของกระทรวงสาธารณสุขเสียเปนสวนใหญ รวมถึงภารกิจ
หนาทีข่ องหมออนามัย และเจาหนาทีอ่ นื่ ในสถานีอนามัยมีมากมาย
ตองทํางานตอบตามตัวชี้วัดของ CUP เวียงแกนก็มาก ทําใหหมอ
อนามัย และเจาหนาที่สาธารณสุขสวนอื่นๆ ขาดการวิเคราะห
ผลงาน ปญหา อุปสรรคทีแ่ ทจริง ขาดการมองงานประจําเชิงระบบ
และที่สําคัญ งานพัฒนาบุคลากรของ CUP สาธารณสุขเวียงแกน
ยังทําใหเจาหนาที่สาธารณสุขสวนใหญ สรางสรรคผลงานไมเปน
จากการสํารวจรานชํา รานขายยา แผงลอยในตลาดนัด
และจากรถเร ของหมออนามัย และเภสัชกรในแตละป จนถึง
ครั้ ง ล า สุ ด เดื อ นกั น ยายน 2552 พบว า มี ย าผิ ด กฎหมาย:
ยาปฏิชีวนะ ยาควบคุมพิเศษขายในรานชํา เชน ยาผงคาอูลิน®
(Amoxycillin), Chloramphenicol, Co - Trimoxazole
Tab, บวดหาย ทัมใจ ประสระบอแรด ASA & CPM (ตรากิเลน),
Loperamide (Noxzy®), Oxytetracycline (Noxy®) เปนตน
ยาทีม่ ขี ายในตลาดนัดบานแจมปองซึง่ เปนหมูบ า นทีอ่ ยูต ดิ
ชายแดนไทย - ลาว เจาหนาที่ตรวจพบ ยาผิดกฎหมาย ยาควบคุม
พิเศษ ทีพ่ อ คาแมคา นําเขามาจากประเทศลาวและประเทศจีน เชน
Piroxicam cap., Dexamethasone Tab เปนตน ซึ่งพอคาแมคา
ทีม่ าขายยามีทงั้ ชาวไทยภูเขาเผามง ทีอ่ ยูใ นพืน้ ที่ อ.เวียงแกน แมคา
ตางถิ่นจากจ.พะเยามาขายยา และจากประเทศลาวที่ขามมาขาย
ฝงไทย

ยิ่งกวานั้นจากการสํารวจตูยาในบาน สํารวจพบวามียา
คอนขางหลากหลายทั้งที่ไดรับทะเบียนจากอย. และไมมีทะเบียน
ยา เชน Pox 109 (Piroxicam), Dexamethasone Inj. ยาผง
แผนโบราณ เปนตน ลักษณะพฤติกรรมที่สําคัญคือ ชาวบานนิยม
ซื้อยาจากรานชํา รถเรขายยาที่นํายามาขายตามหมูบาน และโดย
เฉพาะจากในพื้นที่มีกลุมคนไรสัญชาติอาศัยอยู กลุมนี้จะนิยม
ซื้อยาจากรานชํา รานยา มารับประทานโดยอาศัยการบอกปาก
ตอปากจากเพือ่ นๆ ทีซ่ อื้ กินแลวบอกวาดี แกปวด แกเมือ่ ย กินแลว
หาย ลุกขี้นไปทํางานใหมไดอีก ผูซื้อยาสวนหนึ่งแสดงความเห็นวา
“ไปโรงพยาบาลใชเวลานาน บางทีเปนวันเลย กินยาโรงพยาบาล
แลวไมคอยหาย แตบางทีกินแลวหายก็มีนะ แตติดที่ไปแลวนาน
นี่แหละ หลังๆ มาหมอบางคนเขาพูดกับคนไขไมดี เขาพูดกัน
มาหลายคนแลวนะหมอ บางทีเปนไมมากพวกเราก็จะไมคอยไป
โรงพยาบาล”
จากการแลกเปลี่ยนความเห็นของเจาหนาที่ที่รวมสํารวจ
ยาในชุมชน “ผมวาพวกเราทํางานเหมือนแมวไลจับหนู แกไมจบ
ในความเห็นผมนะ ทําอยางไรก็ไดเอาเจาของรานชํามาเปนพวก
เดียวกับเรา” พี่สิทธิชัย นักวิชาการสาธารณสุขใหความเห็น “ผม
ก็เห็นดวยนะ ในสวนพื้นที่ผม ผมจะมีเวทีพูดคุยกับผูประกอบการ
รานชําใหมากขึน้ กวาเดิม พืน้ ทีผ่ มมีขายยาอันตรายเยอะเหลือเกิน”
พีศ่ รีศกั ดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขสถานีอนามัยทาขามใหความเห็น
“แมผมขายของอยูที่บาน แมผมก็ขายนะ มีคนมาถามซื้อบอย
เขาเลยขาย ผมเคยถามแมผมวาทําไมเอามาขาย แมบอกยาพวกนี้

ทีผ่ า นมา งานคุม ครองผูบ ริโภคดานสาธารณสุข อ.เวียงแกน
โดยมีฝายเภสัชกรรมชุมชน รวมกับหมออนามัย และสาธารณสุข
อ.เวียงแกน (สสอ.) ไดจดั โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
รานคาอาหาร รานชําในแตละป ปรากฏวามีผูประกอบการรานชํา
รานคา มาเขารวมรอยละ 40 สวนใหญทราบวารานชําขายยาเหลานี้
ไมได แตมีคนมาถามซื้อบอยเลยนํามาขาย
อีกทั้งยังพบวาผูประกอบการไมคอยตรวจเช็ค
ยาหมดอายุ แตถงึ แมวา ภายหลังจากการอบรม
เสร็จสิน้ ก็ยงั คงพบวา ผูป ระกอบการยังขายยา
ในลั ก ษณะเดิ ม และยั ง พบยาหมดอายุ
ผูประกอบการรานชําบางทานไมเคยเขารวม
ประชุม
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ขายดี มีคนมาถามซื้อเยอะ เขาไมคอยอยากไป รพ. กัน ไป รพ.
มันชา เสียเวลาเปนวันเลย พอเขากินยาที่แมผมขายเขาหายดี
ตอไปเขาก็มาซือ้ อีกนะ แตยาแกอกั เสบ ยาฆาเชือ้ แมผมจะขายแบบ
ใหกนิ อยางนอยสามวันนะ ถาไมอยางนัน้ เขาจะไมขาย พอดีผมเคย
บอกแมไว” คุณธีรพงษ นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยสาธารณสุข
มูลฐานบานปางปอให ความเห็น

นําทีมโดย คุณนายภริยานายอําเภอเวียงแกน เจาหนาที่
วัฒนธรรมอําเภอ ทหาร พระดนัย สันตกาโย เจาอาวาส
วัดหวยเอียน ซึ่งเครือขายเหลานี้จะชวยใหงานเยี่ยมบาน
และการสํารวจยาไมเหมาะในชุมชนมีความตอเนือ่ ง และยัง่ ยืน
ในอนาคตตอไป
งานคุม ครองผูบ ริโภคดานสาธารณสุขของกลุม งานปองกัน
และควบคุมโรค ฝายเภสัชกรรมชุมชนโรงพยาบาล นอกจากได
รวมกันออกตรวจโรงงานนํ้าดื่ม โรงงานอาหารแลวยังไดรวมกัน
ออกสํ า รวจยาไม เ หมาะสมในร า นชํ า ร า นขายยา ตลาดนั ด
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล

ในเวทีการประชุมประจําเดือนมิถนุ ายน 2552 หมออนามัย
จากสถานีอนามัย หัวหนา และผูชวยสาธารณสุขอําเภอเวียงแกน
โดยมีเภสัชกรทําหนาทีป่ ระสานงานทัว่ ไป นําเสนอวาระการประชุม
เพิ่ม และทําความเขาใจกับผูเขารวมประชุมเรื่องการสํารวจยาไม
เหมาะสมในชุมชน โดยเภสัชกรนําเครือ่ งมือทีเ่ ตรียมไวสาํ หรับแจก
ใหหมออนามัย เชน คูมือการเก็บขอมูลรายงานยาที่ไมเหมาะสม
แบบสํารวจรานชํา ภายหลังการชี้แจงวัตถุประสงคของการสํารวจ
และทําความเขาใจกับคูมือ และแบบสํารวจตางๆ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ทุกฝายก็มีความพรอมในการปฎิบัติงาน

ครูอนามัยจากโรงเรียนที่เปนเครือขายโรงเรียนสงเสริม
สุ ข ภาพ 2 แห ง ให ข  อ มู ล การเข า มาฉายหนั ง กลางแปลง และ
ขายยาแผนโบราณ และยาอื่ น ๆ ของร า นขายยาแห ง หนึ่ ง ใน
จ.หนองบัวลําภู พรอมการโฆษณาขายยาเกินจริง วายามีสรรพคุณ
รักษาโรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ ซึ่งตรงกับขอมูลของหมออนามัย
ประจําสถานีอนามัยทาขามทีโ่ ทรศัพทแจงขาวมากอนพรอมมีเทป
อัดเสียงการโฆษณาขายยาเกินจริง จากการลงไปตรวจเยี่ยมรถเร
ขายยาพบวา รถเรขายยาขบวนนี้เขามาเรขายยาตามหมูบาน
มากกวา 10 หมูบาน มีจํานวนรวม 6 คน ขนยาและอุปกรณรวม
3 คันรถบรรทุกหกลอ มีใบอนุญาตขายยาแผนโบราณจากกระทรวง
สาธารณสุข

ที ม งานเยี่ ย มบ า น (Home Health Care) จาก
สหวิ ช าชี พ เช น พยาบาล นั ก กายภาพบํ า บั ด เภสั ช กร
เจาพนักงานเภสัชกรรม เจาหนาที่แพทยแผนไทย นอกจากนี้
ยังมีพยาบาล หรือนักวิชาการสาธารณสุขในแตละสถานีอนามัย
รวม 10 แหง ซึ่งทีมงานรวมกันออกเยี่ยมบานผูปวยโรคเรื้อรัง
ผูพิการ ผูปวยที่ถูกสงตอจาก รพ.เวียงแกน รพ.เชียงรายประชา
นุเคราะห นอกจากนั้นยังชวยสํารวจยาที่ไมเหมาะสมในบานของ
ผูปวย วัดบานยายเหนือ นอกจากนั้นสถานีอนามัยบางแหง เชน
สถานีอนามัยมวงยาย ไดขยายเครือขายการทํางานเยี่ยมบานไปสู
เครือขายอืน่ ๆ ในชุมชน เชน สภากาชาดไทยสาขาอําเภอเวียงแกน

ภายหลังครูอนามัยจากโรงเรียนทั้ง 2 แหงไดใหนักเรียน
ชั้น ป.6 – ม.3 สํารวจหายาไมเหมาะสมในบานของนักเรียน
แลวนํามาสงใหคุณครู พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมการใชยา
ที่ไมเหมาะสม มียาที่ไมเหมาะสมขายในรานชํา ตลาดนัด และรถ
เรขายยาที่มีเขามาขายในชุมชน ยาที่พบไดแก บวดหาย ทัมใจ
ประสระบอแรด ASA & CPM (ตรากิเลน), Loperamide (Noxzy®),
Piroxicam cap., Dexamethasone Tab, Dexamethasone
injection, ยาลางไตมารวิตต® ยาหอมอาจารยประจวบวัดโพธิ์
ไมมีเลขทะเบียนยาแผนโบราณ ซึ่งยาแผนโบราณประเภทยาหอม
แกวิงเวียน ขับลมแกทองอึด แนนทอง ประชาชน และครูอนามัย

ใครเขารวมบาง
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ให ค วามเห็ น เรื่ อ งสรรพคุ ณ ยาแผนโบราณ ว า เป น ที่ ย อมรั บ
ผลการรักษา รับประทานยาแลวหาย หรืออาการดีขนึ้ และยอมรับ
ไดถึงแมจะไมมีเลขทะเบียนยาจากกระทรวงสาธารณสุข นอกจาก
นั้นยังพบวา มีผูปวยแพยานํ้าสมุนไพรเถาเอ็นออน ของบริษัท
แหงหนึ่ง ที่รถเรนํามาขายในชุมชน 4 ราย มีอาการผื่นลมพิษ
(Urticaria) ภายหลั ง รั บ ประทานยาประมาณ 30 นาที และ
ยั ง มี อี ก หลายรายที่ มี อ าการแพ ย านํ้ า สมุ น ไพรนี้ แ ล ว ไม ย อม
มารักษาที่โรงพยาบาล

สาระสําคัญของกระบวนการ
ทีมงานที่ไดรวมมือกันทํางาน นอกจากเปนภาระหนาที่
รับผิดชอบของแตละคนแลว เภสัชกร และหมออนามัยยังชวยกัน
หาสมาชิ ก ท า นอื่ น ๆ ที่ อ ยู  น อกวงการสาธารณสุ ข ด ว ยวิ ธี ก าร
“ชวนกันทํา (Snow ball)” โดยเราชวนกลุมคนที่เรามีสัมพันธ
ที่ดีตอกันมารวมทีมงาน เชน โรงเรียนเครือขายที่เขารวม เปนครู
อนามัยทีท่ มี งานสาธารณสุขเคยทํางานรวมกัน และมีความสัมพันธ
อันดีตอกัน

กระบวนการทํางาน
ทีมงานสหวิชาชีพในเครือขายสาธารณสุขอําเภอเวียงแกน
ไดขยายเครือขายการทํางานลงสูชุมชนโดยมีเภสัชกร และทีมงาน
เปนผูประสานงาน เตรียมความพรอม นัดหมายประชุม ประชุม
หารือวางแผน วางกลุม เปาหมายรวมกัน แตละเครือขายดําเนินการ

สํารวจยาไมเหมาะสมในพื้นที่ ทีมงานกลางเก็บรวบรวมขอมูลสง
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (กพย.) กลับมาประชุมชีแ้ จงผลการสํารวจ
วิเคราะหปญ
 หา วางแผนแกไขปญหา วางแผนนําเครือขายทีย่ งั ไมได
มารวมกันในครั้งนี้เขามารวมกันรวมวางแผนเฝาระวัง และพัฒนา
ระบบยาในชุมชนใหมีความตอเนื่องและยั่งยืนตอไป เชน องคการ
บริหารสวนตําบล ผูประกอบการรานคา เปนตน

ผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ไ ด จ ากการลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาของเครื อขาย คือ
การเห็ น คุ ณ ค า และศั ก ยภาพของเครื อ ข า ยสาธารณสุ ข อื่ น ที่
ไมใชเภสัชกรเพียงวิชาชีพเดียว สหวิชาชีพที่หลากหลาย และ
เครือขายอื่นๆ ในชุมชนก็มีความสําคัญในการสรางกลไกเฝาระวัง
ยาไมเหมาะสมในชุมชน และการพัฒนาระบบยา เภสัชกร ควร
ทําใหเครือขาย และประชาชนในพื้นที่เห็นปญหารวมกัน เขาใจ
ปญหา และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาที่ไมเหมาะสม และ
เขามามีสวนรวมกับทีมงานมากกวาที่เปนอยู ซึ่งที่ผานมาเภสัชกร
และเจาหนาที่เครือขายสาธารณสุขยังไมนําเครือขายในชุมชน
ที่มีศักยภาพ เชน องคการบริหารสวนตําบล ครูอนามัย นักเรียน
แกนนํากลุมแมบาน ผูใหญบาน แกนนําผูสูงอายุ ผูประกอบการ
ร า นค า วิ ท ยุ ชุ ม ชน และสหวิ ช าชี พ อื่ น ๆ ในสาธารณสุ ข มามี
สวนรวมมาเปนทีมงานอยางตอเนื่อง และครอบคลุม

เครือขายหมออนามัย งานเยี่ยมบาน
ครูอนามัย-นักเรียน อย.นอย
กลุมงานเวชปฏิบัติ
เภสัชกรประสานงานกับเครือขายที่เกี่ยวของ
จัดเวทีประชุม
แจงผลการสำรวจ
และวางแผนงานของ
ป 2553 รวมกัน

กระบวนการสำรวจยาไมเหมาะสมในชุมชน
เภสัชกรและทีมงานรวบรวม
ขอมูลการสำรวจสง กพย.

เตรียมความพรอมของเครื่องมือสำรวจยาไมเหมาะสม
จัดเวทีประชุม

ชี้แจงวัตถุประสงค
ทำความเขาใจเครื่องมือที่ใชสำรวจยา
กำหนดพื้นที่เปาหมาย
แจกเครื่องมือที่ใชสำรวจยาไมเหมาะสม

ในการทํางานยังคงพบกับอุปสรรคสําคัญหลายประการที่ยังคงตองรอการแกไขดังเชน การนําเขายาจากประเทศลาว จีน โดย
พอคาคนกลางทั้งชาวไทย ชาวเขาเผามงจากประเทศลาวในพื้นที่อยางตอเนื่อง พฤติกรรมการใชยาไมเหมาะสมของประชาชน
ในพื้นที่ เชน ยากลุมสเตียรอยด (Steroid) ยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด (NSAIDs) ยาลางไต เปนตน โดยเฉพาะในกลุม
ไรสัญชาติที่ยังมีอยูในพื้นที่ แตทั้งนี้เจาหนาที่สาธารณสุขควรมีการศึกษาบริบท ทําความเขาใจในความเชื่อความศรัทธา วิถีชีวิต
ความเปนอยู ภาษาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาพื้นบาน ของประชาชนในพื้นที่รวมกับการสงเสริมการพึ่งตนเองดานสมุนไพร เพื่อ
เจาหนาที่จะมีความเขาใจชุมชน รวมมือกับเครือขายในชุมชนแกไขปญหาไดอยางตอเนื่อง ยั่งยืน และมีความสุขในการทํางาน

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
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เปดมาน...กพย.

ขวบปแรกของแผนงาน
สรางกลไกเฝาระวัง
และพัฒนาระบบยา (กพย.)
กศย. สู กพย.
คงตองกลาวในที่นี้วา ฟนเฟองหลักภายในกพย. คือกลุมคนที่ทํางานที่เกี่ยวของกับยา
ไมวาจะเปนคุณภาพยา การเคลื่อนไหวเพื่อการเขาถึงยา การผลักดันเชิงนโยบายที่เกี่ยวของ
กับยา เปนตน ซึ่งลวนแลวเปนหนอเนื้อเชื้อไขของกลุมศึกษาปญหายา ซึ่งมีความหวงใย
ต อ ป ญ หายาในทุ ก ระดั บ และตระหนั ก ถึ ง การมี ส  ว นร ว มของทุ ก ภาคส ว นไม ว  า จะเป น
ผูกําหนดนโยบาย ผูปฏิบัติ นักวิชาการ และภาคประชาชนเพื่อรวมพลังพัฒนากลไกเฝาระวัง
และพัฒนาระบบยาเพื่อใหทุกคนปลอดภัย เมื่อกลาวถึงเรื่องการทํางานที่เกี่ยวของกับยา
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เสียงสวนใหญก็จะมุงเปาไปที่เภสัชกรเปนหลัก ซึ่งไมใชเรื่องแปลก
และเปนสิง่ ทีส่ งั คมคาดหวัง ดังนัน้ หากมีการทํางานฐานกับเภสัชกร
ในทุกระดับไดอยางเขมขนและเขาใจ ปญหาเกีย่ วกับยาคงบรรเทา
ลงได จึงเปนที่มาของผลงานในปแรกเปนสวนใหญ

1.3 โครงการการพัฒนาเวปไซตเพือ่ ใชในการจัดทําเรือ่ ง
เลา จากประสบการณการทํางานระบบยาของเภสัชกร

พลังที่เขมแข็งในปแรก

ก. ด า นการติ ด ตามและการควบคุ ม ราคายา
รวมสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อเสนอแนะเรื่องระบบการควบคุม
ราคายา พรอมแผนเบื้องตนเพื่อการศึกษาเฝาระวังราคายา

การพัฒนาระบบยาเปนงานทีซ่ บั ซอน เชือ่ มโยงภาคีจาํ นวน
มาก จึงมีความยากลําบากในการประสานงานขับเคลื่อน และโดย
เฉพาะแนวคิดการเฝาระวังระบบยาอาจยังใหม มีองคความรูไ มมาก
นัก ยากกับการทําความเขาใจ การขับเคลือ่ นงานขึน้ กับความพรอม
และความสนใจของเครือขาย จึงตองใชเวลาในชวงแรกกับการ
ปูพื้นฐานความเขาใจ สรางความเขมแข็งของภาคีระดับปฏิบัติการ
ซึง่ แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา มุง เนนการเฝา
ระวังแบบครบวงจรในประเด็นระบบยาสามดาน คือ (ก) การใชยา
ที่เหมาะสมและการเขาถึงยา (ข) ธรรมาภิบาล จริยธรรม และการ
สงเสริมการขายยา และ (ค) โครงสรางบริหารจัดการและนโยบาย
ยาระดับชาติ โดยในปแรกมุง สรางและสนับสนุนเครือขายเฝาระวัง
โดยเนนทีเ่ ครือขายวิชาการ วิชาชีพเปนหลัก ผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร 5 ดาน ดังนี้
1 การสรางและจัดการองคความรู ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ได มี ก ารสร า งฐานข อ มู ล ประกอบด ว ย ฐาน
บรรณานุกรม (Bibliography) และองคความรูในการติดตามและ
เฝาระวังระบบยา การประมวลบรรณานุกรม (Bibliography) ซึ่ง
ไดรับงบประมาณบางสวนจาก WHO อยูระหวางการดําเนินงาน
รวบรวมเรียบเรียง เพื่อทําฐานขอมูลหลัก 1 ฐาน ประกอบดวย
ประเด็นหลัก 12 ประเด็น ประมาณ 10,000 record นอกจากนี้
มีฐานขอมูลสถานการณระบบยาของประเทศ (เชน มูลคาการ
บริโภคยา มูลคาการโฆษณายา) และระบบการนําเสนอขอมูลระบบ
ยา เช น การกระจายยาไม เ หมาะสมในชุ ม ชน ด ว ยแผนที่ ท าง
ภูมศิ าสตร (GIS) ทัง้ นี้ เพือ่ ใชประโยชนการจัดทําสถานการณระบบ
ยา สนับสนุนการทํางานของเครือขาย และเพื่อเผยแพรขอมูล
สูสังคม
1.2 การจัดการความรูระบบยาผานเว็บไซด และเปน
สื่อกลางในการเฝาระวัง www.thaidrugwatch.org มีความเปน
ไปไดที่จะมีการเชื่อมตอกับทางคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยมุงใหเปนเว็บไซดที่ผูใชยาพึงพอใจ มีแพทยและ
พยาบาลเปนผูใหความคิดเห็น และมีแผนจัดสัมมนารวมกัน เพื่อ
พัฒนาเครือขายสรางความเขมแข็งใหกนั และกัน และพัฒนาตอไป
ใหเปนเครือขายรณรงคเพื่อสุขภาพ

1.4 องคความรูในการติดตามและเฝาระวังระบบยา
ในดานตางๆ ดังนี้ เชน

ข. ดานการใชยาที่เหมาะสม
- สนั บ สนุ น ให เ กิ ด การศึ ก ษาเชิ ง เอกสารเกี่ ย วกั บ
Bioequivalence ของยา Clopidogrel ที่ ไ ด จั ด หาภายใต
การประกาศใชสิทธิตามสิทธิบัตรยา (CL)
- สนั บ สนุ น ให เ กิ ด การศึ ก ษาประเมิ น ความ
เหมาะสมในการใชยามูลคาสูง ไดแก Atorvastatin ในเครือขาย
โรงพยาบาลขนาดใหญ 20 แหง โดยผานโครงการพัฒนาศักยภาพ
เภสัชกรโรงพยาบาลในการใชฐานขอมูลในการติดตามการใชยา
แผนงานกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
ค. ดานโครงสรางและนโยบาย
- โครงการ “การวิเคราะหระบบการเรียกเก็บยาคืน
ของประเทศไทย” (Recall)
- โครงการ “มาตรการความปลอดภัยดานยาและการ
จัดการเกี่ยวกับยาที่มีรูปคลาย เสียงพองในโรงพยาบาลของรัฐ”
- ทบทวนวรรณกรรม เรื่องการเฝาระวัง และสภาพ
ปญหายาปฏิชีวนะในประเทศไทย
- จัดการความรูนโยบายทบทวนทะเบียนตํารับยา
ของนานาชาติ และการดําเนินการนโยบายทีผ่ า นมา เพือ่ สนับสนุน
การทํ า งานของ อย.ด ว ยงบสถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข
(สวรส.) ผาน หนวยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตรสังคม (วจภส.)
ง. อาศรมความคิดระบบยา เรื่องระบบทรัพยสิน
ทางป ญ ญา และนํ า ผลงานมาจั ด ทํ า เป น หนั ง สื อ สิ ท ธิ บั ต รยา
เลหอุบายการผูกขาด รวมทั้งมีการทบทวนเรื่องยาเด็ก
จ. องคความรูในการติดตามและเฝาระวังระบบยา
ที่เกิดจากการถอดบทเรียนประสบการณ เรื่อง การจัดการความรู
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหายาในระดับสถานพยาบาล

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา

101

2 การพัฒนาการทดลองรูปแบบกลไกการจัดการความเสี่ยง
จากยาแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาใหเกิดศูนยเฝาระวังและพัฒนา
ระบบยา
2.1 การพัฒนาเครื่องมือสําหรับชี้วัดสถานการณระบบยา
โดยทบทวนวรรณกรรมเครืองมือชีว้ ดั และพัฒนาเครือ่ งมือชีว้ ดั ทัง้ ระดับ
ชาติ ระดับสถานพยาบาล ระดับชุมชน
2.2 สงเสริมการพัฒนาระบบเฝาระวังความเสี่ยงจากยาใน
ชุมชน และภาคีเครือขาย
- โครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนากลไกเฝาระวังและ
พัฒนาระบบยาภาคกลาง
- โครงการนํารองเพือ่ พัฒนารูปแบบการเฝาระวังระบบยาใน
ประเทศไทย โดยไดจัดทําแบบสํารวจรายการยาที่ไมเหมาะสม และ
ประสานงานกับเครือขายเพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามแผนที่
กําหนดในแตละพื้นที่
- โครงการ การจั ด การสเตี ย รอยด โ ดยเครื อ ข า ยชุ ม ชน
(ศรีสะเกษ)
- โครงการ เครือขายการเฝาระวังเพื่อความปลอดภัยใน
การใชยาแกผูปวยที่มีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD และผูปวยที่มี
ประวัติการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา จังหวัดอุบลราชธานี
2.3 สนับสนุนใหเกิดการทดลองรูปแบบการเฝาระวังและ
พัฒนาระบบยา
- ทดลองกลไกการเฝ า ระวั ง ยาไม เ หมาะสมในพื้ น ที่
รวม 20 จังหวัด
- สนับสนุนเครือขายเภสัชกรภาคกลางในการเฝาระวัง
ระบบยา รวม 10 จังหวัด
3 การสงเสริมความเขมแข็งของภาคีเครือขายเฝาระวัง
และพัฒนาระบบยา
3.1 การหนุนเสริมบทบาทเครือขายวิชาการ วิชาชีพ
มีการจัดประชุมระดมสมองปญหาระบบยา ทั้งในระดับ
ประเทศ สถานพยาบาล และพั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข า ยฯ ในการ
เฝาระวังระบบยา และเห็นความสําคัญของการเฝาระวังระบบยา โดยมี
เครือขายตางๆ ดังนี้ เครือขายเภสัชกรภาคกลาง เครือขายเภสัชกร
อุบลราชธานี เครือขายเฝาระวังสเตียรอยด จ.ศรีสะเกษ เครือขาย
เภสัชกรบริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU) เครือขายเภสัชชนบท เครือขาย
เภสัชกรจัดหายา เครือขายติดตามการใชยาในสถานพยาบาล (DUE)
เครือขายอาจารยผูประสานงานการฝกปฏิบัติงานการเภสัชกรรมการ
ตลาด 10 สถาบัน เครือขายอาจารยเภสัชศาสตรดานจริยธรรมและ
ธรรมภิบาลในระบบยา
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3.2 การเสริมสรางศักยภาพเครือขายประชาสังคม
แลกเปลี่ยนแนวคิดการดําเนินงานเฝาระวังกับมูลนิธิ
เพื่อผูบริโภค และเครือขายผูบริโภค มูลนิธิเขาถึงเอดส เครือขาย
ผูปวย เรื่องการรวมมือในการเฝาระวังระบบยา นําเสนอขอมูล
และใหความรูเ รือ่ งระบบยา การใชยาทีเ่ หมาะสมและการเฝาระวัง
ระบบยา ในการอบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพศู น ย ป ระสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน เครือขายผูปวย เพื่อเตรียมแผน
พัฒนาเปนกลไกเฝาระวังภาคประชาสังคม และรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจั ดประชุ ม เครื อ ข า ยวิ ท ยุ ชุ ม ชน
เพื่อการคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาอาหารและยา ในเขตตรวจ
ราชการที่ 1 ประจําป 2552 เพื่อใหมีแนวทางในการดําเนินงาน
โฆษณาอาหารและยาทางวิทยุชุมชน
3.3 การเชื่อมประสานเครือขายทุกระดับ
เชื่ อ มโยงเครือขายในประเทศกับนานาชาติ ได แ ก
องคการอนามัยโลก ทั้งสํานักงานใหญ และภูมิภาค เครือขาย
นานาชาติดา นยาเสพติด เครือขายรณรงคปญ
 หาการดือ้ ยาปฏิชวี นะ
(ReAct) เครือขายนานาชาติดานธรรมาภิบาล เครือขายการใชยา
ที่เหมาะสม เครือขายรณรงคสุขภาพ (HAI, HAIAP) ตลอดจน
นักวิชาการตางประเทศ เปนตน
4 การสื่อสารสาธารณะเพื่อสงสัญญาณสูสังคม
การสื่อสารสาธารณะปญหายา สถานการณยาและระบบ
ยา ผานสื่อกระแสหลัก เชน โทรทัศน วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพตางๆ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 จัดพิมพจดหมายขาวยาวิพากษ 3 ฉบับ ในประเด็น
ราคายา ธรรมาภิ บ าล จริ ย ธรรมและการส ง เสริ ม การขายยา
และยาปฏิชีวนะ พิมพหนังสือ สิทธิบัตรยา: เลหอุบายการผูกขาด
เผยแพรแกเครือขาย และสื่อมวลชน และพิมพหนังสือเกี่ยวกับ
เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาขององคการอนามัย
โลก
4.2 สื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ มี ก ารประสานสื่ อ มวลชน
และใหสัมภาษณผานสื่อตางๆ ใหขอมูลวิชาการแก สื่อมวลชน
อยางตอเนื่อง
4.3 จั ด ประชุ ม วิ ช าการระบบยาประจํ า ป 1 ครั้ ง
เพื่อสะทอนปญหาระบบยาและพัฒนาแนวคิดในการเฝาระวัง
และพัฒนาระบบยาในระดับตางๆ

5 การผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบยา
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ผลักดันนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน ดานการ
สงเสริมการขายยา จริยธรรมและธรรมาภิบาลในระบบยา การใช
ยาปฏิ ชี ว นะ การควบคุ ม ราคายา และการเฝ า ระวั ง การใช ย า
ด ว ยการร ว มเป น กรรมการ อนุ ก รรมการ คณะทํ า งาน ต า งๆ
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ด า นนโยบาย และจั ด ประชุ ม วิ ช าการเพื่ อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ
- โครงการ “การศึกษากฎหมายควบคุมการสงเสริม
การขายยาในตางประเทศ”
- โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยผานการถอดบท
เรียนและประสบการณดานกฎหมายและจริยธรรม
- ประชุ ม วิ ช าการ เรื่ อ ง นโยบายแห ง ชาติ ท างด า น
ยา:ประสบการณจากออสเตรเลีย ขอคิดสูประเทศไทย เพื่อเปน
ทิศทางในการพัฒนาระบบยาของไทย นําเสนอตอหนวยงานที่
รับผิดชอบ
- ศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรมเรื่ อ งนโยบายแห ง ชาติ
ดานยาของนานาชาติ และเตรียมศึกษาปญหาการดําเนินการ
ในประเทศไทย เพื่อเตรียมการจัดทํารางนโยบาย แหงชาติดานยา
ของไทย
- ร ว มผลั ก ดั น ให เ กิ ด การแถลงการมี ส  ว นได ส  ว นเสี ย
ของกรรมการ อนุกรรมการพรอม ทํา code of conduct ในการ
รับฟงขอคิดความเห็นของผูมีสวนไดเสีย ในการทบทวนทะเบียน
ตํารับยา
- สนับสนุนและรวมจัดการประชุมเรื่องโครงการศึกษา
รู ป แบบที่ เ หมาะสมในการควบคุ ม ราคายาของประเทศไทย
โดยแผนงานฯ รวมกับ อย.
- ประชุ ม นโยบายยาเด็ ก เพื่ อ ประมวลข อ คิ ด เห็ น
เกี่ยวกับปญหายาเด็ก ซึ่งจะนําไปสูการผลักดันเชิงนโยบายตอไป
แมวาผลงานในปแรกจะดูเหมือนมีรายละเอียดปลีกยอย
มากมาย แตเราเชื่อมั่นวา การทํางานในเชิงฐานความคิดแบบ
มีสวนรวมและขยายแนวคิดไปสูทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะเปน
การสรางฐานรากที่มีความมั่นคงและแข็งแรงและจะสงเสริมกลไก
การเฝาระวังและพัฒนาระบบยาอยางมีคุณภาพ
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กองบรรณาธิการ :

ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข

ภญ.อรวรรณ เกตุเจริญ

ผูชวยบรรณาธิการ :

ณัฏฐาภรณ เลียมจรัสกุล

นักวิชาการ :

ผศ.ภญ.สําลี ใจดี
ผศ.ภญ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ
ภญ.นภาภรณ ภูริปญญวานิช
อ.ภญ.ดร.เยาวลักษณ อํ่ารําไพ
อ.ภญ.ดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิโชค
ภญ.ดร.ยุภาพรรณ มันกระโทก
ภญ.ดร.นิธิมา สุมประดิษฐ
ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
ภญ.บุษบา เหลาพาณิชยกุล

กองแผนงาน กพย.

เขมิกา โตนะโพธิกูล
จิรวรรณ อยูสําแดงกิจ
จิรพร สุรี

รศ.ภญ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท
รศ.ภญ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ
ภญ.ศิริรัตน ตันปชาติ
ภญ.ฉัตราภรณ ชุมสิทธิ์
ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง
ณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี
ภญ.ไพลิน สาระมนต

ศศิวรรณ จันทรเชื้อ
รัตนสีดา สายทอง

