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ทำ�ไมราคายาประเทศไทยแพงจัง?

	 เมือ่ความไมรู่ค้รอบงำาจติใจ
ของผูค้น	ทำาใหต้กเปน็เหยือ่	ทัง้ทาง
ตรงและทางอ้อม	 การกำาจัดทิ้งให้
สิ้นซากไม่ใช่คำาตอบของทุกอย่าง	
การอยู่ ร่ วมกันด้ วยความสงบ													
ต่างหากที่เป็นความสวยงามของ
การมชีวีติ	ถงึเวลาแลว้ทีส่ิง่มชีวีติจะ
ต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่าง
สมดุล	ไม่มากหรือน้อยเกินไป
 When the ignorance          
overwhelms people’s mind, they 
becomes victims in both direct and 
indirect ways. The devastating is 
not an answer of everything but 
the peaceful live is exactly a real 
beauty of staying alive. It is about 
time that all the living things must 
learn how to live together with 
balancing.

“เหยื่อ”	โดย	ภญ.ตวงพร	เข็มทอง
“Prey”	by	Tuangporn	Khemthong

???



 เป้าหมายที่สำาคัญประการหนึ่งของระบบยาคือการเข้าถึงยาโดยเฉพาะยาจำาเป็นที่มีราคาสูง มีเหตุการณ์หลายประการ                    

ที่ยืนยันว่าคนไทยประสบกับปัญหาของการเข้าไม่ถึงยา โดยเฉพาะกลุ่มยาที่ยังคงติดสิทธิบัตรอยู่ จนประเทศไทยต้องมีการประกาศ               

ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา (Compulsory licensing, CL) ไปแล้ว ถึง 3 ครั้ง หรือในกรณีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งปัจจุบัน                          

มียาใหม่หลายตัวที่มีประสิทธิผลในการรักษาได้อย่างดี แต่เนื่องจากมีราคาแพงมาก จึงอาจจะไม่มีโอกาสเข้าบรรจุในบัญชียาหลัก               

แห่งชาติ และส่งผลต่อการถึงยาได้ จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการที่ราคายาในประเทศไทยมีราคาสูงเน่ืองจากขาดกลไก                          

ในการควบคมุราคายาซึง่ในเรือ่งจากปก รศ.ดร.ภญ.นศุราพร ไดป้ระมวลใหเ้หน็ความลม้เหลวในการควบคมุราคายาในไทย หรอืในกรณี

ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนที่ต้องออกมารณรงค์ผ่าน Change.org ให้มีการควบคุมราคาบริการและราคายาที่จำาหน่าย

ในโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากประสบปัญหาภาระทางการเงินจากการเข้าใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินรุนแรง 

ไม่ได้มีเจตนาเลือกที่จะเข้าใช้บริการดังกล่าว

 ได้มีการนำาเสนอหลายมาตรการเพื่อให้เกิดการควบคุมราคายา มาตรการชั่วคราวที่กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับ                

กระทรวงพาณชิยใ์นเรือ่งราคา คอืกำาหนดใหผู้ผ้ลติและจำาหนา่ยยา ปดิฉลากแสดงราคายาบนกลอ่งและไมอ่นุญาตใหห้นว่ยบรกิารตา่งๆ

ขายเกินราคาน้ันๆ การดำาเนินการดังกล่าวเป็นการแก้กลไกราคาแบบสมัครใจ ซึ่งคงไม่สามารถควบคุมราคาได้จริง เนื่องจาก                       

การตั้งราคายาบนฉลากเป็นสิทธิของผู้ผลิตและจำาหน่ายยา ว่าจะตั้งราคาเท่าไรก็ได้ การเข้าไปควบคุมราคาขายยาให้สมเหตุผลและ           

ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ยังไม่สามารถทำาได้ ที่ผ่านมาจึงได้มีการเสนอมาตรการและกลไกในการควบคุมราคายาในร่างพ.ร.บ.ยา                      

ฉบบัประชาชน พ.ศ...(ประชาชนรว่มกนัเสนอกฎหมายมากกวา่ 1 หมืน่รายช่ือ) เพือ่ใหม้กีลไกทีจ่ะสามารถกำาหนดราคาทีเ่ปน็ธรรม ไดแ้ก่ 

การกำาหนดให้การขึ้นทะเบียนตำารับยาต้องมีการแจ้งโครงสร้างราคายา และสถานะสิทธิบัตรยา และยังให้อำานาจให้ผู้อนุญาต(อย.) 

พิจารณาจากโครงสร้างราคายาดังกล่าวโดยมีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนหากตำารับยาดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่า                                     

รวมทั้งในร่างกฎหมายดังกล่าวของภาคประชาชนยังได้กำาหนดให้ ผู้ผลิตและจำาหน่ายยาต้องรายงานข้อมูลเก่ียวกับการส่งเสริม                 

การขายยาอกีดว้ยคลา้ยกบัในอเมรกิาทีจ่ะทำาใหเ้กดิความโปรง่ใสและนำาไปสูก่ารสง่เสรมิการขายยาทีถ่กูจรยิรรม ซ่ึงจะนำาไปสูต่น้ทนุยา

ที่ถูกลงได้ในอนาคต

 อย่างไรก็ตาม กลไกและมาตรการที่นำาเสนอโดยเครือข่ายประชาชน กลับถูกคัดค้านจากกลุ่มธุรกิจยา โดยที่ผู้บริหารของ

กระทรวงสาธารณสุข ก็ไม่อาจต้านทานแรงคัดค้านดังกล่าวได้ทั้งๆ ที่ร่างพ.ร.บ.ยาฉบับที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบในเบื้องต้นก็ได้

มีหลักการที่กำาหนดให้มีกลไกและมาตรการดังกล่าวตั้งแต่ต้นก็ตาม

 อนาคตการควบคุมราคายาจึงคงต้องฝากความหวังไว้กับทุกภาคส่วน ลำาพังความหวังที่ฝ่ายการเมืองจะเร่งดำาเนินการ               

ผลักดันให้ผ่านร่างพ.ร.บ.ยาออกมาใช้ คงจะเป็นไปได้ยากหากขาดพลังขับเคลื่อนของประชาชนและสังคม เพราะร่างกฎหมายฉบับน้ี            

เป็นเรื่องผลประโยชน์มหาศาลเกี่ยวกับยา แม้ผ่านมาถึง 48 ปีแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ออกมาใช้ได้เลย

	 กพย.ขอยืนยันว่ามีความจำาเป็นที่จะควบคุมราคายาอย่างเป็นระบบ	ด้วยกลไกภาครัฐ	 	มีนโยบายความโปร่งใส	ด้วยความรู้

ทางวิชาการ	มิใช่โดยอาศัยแค่กลไกตลาด	เพราะยาเป็นตลาดที่ไม่สมบูรณ์	ยาเป็นสินค้าคุณธรรม	เป็นปัจจัย	4	ที่มีความจำาเป็นต่อชีวิต

ของผู้ป่วย	 หากรัฐมิได้ดำาเนินการ	 ผู้ป่วยต้องลุกข้ึนมาติดตาม	ตรวจสอบ	 เฝ้าระวัง	 เรื่องราคายา	 อย่างต่อเน่ือง	 และเรียกร้องให้เกิด											

การจัดการควบคุมราคายา	ที่เป็นธรรมขึ้น	

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพ วิชาการและ                       
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ผูจัดการกพย.แถลง
โดย > นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี
้

  http://www.medindia.net/ เว็บไซต์ที่จะแนะนำาในฉบับนี้เป็นเว็บไซต์   

ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับเร่ืองของราคายาและยาช่ือสามัญ โดยเร่ิมจากเว็บไซต์

แรกท่ีเป็นเว็บไซต์จากประเทศอินเดีย ซ่ึงอินเดียได้ช่ือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ 

ประเทศที่สามารถผลิตยาได้ถูกที่สุด ทำาให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยยากจน

สามารถเข้าถึงยาต่างๆ ได้มากขึ้น  Medindia เป็นเว็บฯ ที่ให้ข้อมูลและบริการ

เก่ียวกับสขุภาพตา่งๆ กับผูบ้รโิภค นกัวทิยาศาสตร ์บคุลากร   ทางการแพทย์

และหน่วยงานธุรกิจทั่วโลก โดยมีพันธกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกคนไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะ

อยู่ท่ีไหนเพ่ือให้พวกเขามีความสุขและสุขภาพท่ีดีย่ิงขึ้น และท่ีสำาคัญ  Medindia เป็นเว็บไซต์ท่ีมีฐานข้อมูล (database)                    

ของยาชื่อสามัญที่มาพร้อมกับรายละเอียดราคายานั้นๆ ที่มีการอัพเดทข้อมูลแบบรายวัน ปัจจุบัน เว็บฯ Medindia มีฐานข้อมูล

ของยาช่ือสามัญท้ังหมด 1,247 รายการ โดยรายละเอียดราคายาของยาช่ือสามัญแต่ละยี่ห้อจะแสดงให้ดูอย่างครบถ้วน                

บนเว็บไซต์ และกรณีถ้ามียาช่ือสามัญชนิดไหนหรือยี่ห้อไหนท่ีผู้บริโภคกำาลังมองหาแต่ไม่อยู่บนเว็บไซต์ สามารถแจ้งมาทาง

เว็บไซต์เพิ่มชื่อรายการยานั้นเข้าไป ทั้งนี้เพื่อให้เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ครบถ้วนและอัพเดทที่สุด

 http://haiweb.org/ เว็บไซต์ที่สองน่าจะเป็นเว็บไซต์ที่บุคลากร             

ทางการแพทย์หลายท่านคุ้นเคยกันดีอยู่ นั้นคือ เว็บไซต์ของหน่วยงาน                     

ท่ีมีช่ือว่า Health Action International หรือ hai ไฮย์ เป็นหน่วยงานภาค              

ประชาสงัคมท่ีทำางานมุง่เนน้เพือ่สร้างความเข้มแขง็ใหกั้บนโยบายดา้นยาตา่งๆ 

ทั้งนี้ เพื่อนำาไปพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น โดยเว็บไซต์นั้นมีเป้าหมาย

เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงปริมาณยาและ           

ช่วงเวลาท่ีต้องทานยาและราคายาท่ีผู้ป่วยสามารถหาซ้ือได้ และแน่นอนว่า      

ในเวบ็ไซตน์ี ้มขีอ้มลูเกีย่วกบัยาชือ่สามญัทีม่าพรอ้มกบัรายละเอยีดตา่งๆ ของ

ยา โดยเว็บไซต์มีข้อมูลเกี่ยวกับราคายา (Prices)  สถานะการเข้าถึงของยานั้นๆ (Availability &                               

Affordability)  ที่ได้ทำาการสำารวจมาแล้วในประเทศต่างๆ ให้สามารถดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

     http://mpr.code4sa.org/ เว็บไซต์สุดท้ายท่ีจะแนะนำาในฉบับนี้                

เป็นเว็บไซต์ของประเทศอัฟริกาใต้ ซึ่งอันท่ีจริงจะเรียกเว็บฯ น้ีว่าเป็น                  

แอพพลิเคชั่นหนึ่งน่าจะเหมาะกว่า ความน่าสนใจของเว็บไซต์หรือแอพฯ นี้ 

อยู่ที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาต่างๆ ที่มีในประเทศอัฟริกาใต้  

โดยแอพฯ นีจ้ะบอกถึงราคายาท่ีควรจะต้องจา่ยสำาหรบัยาชนดินี ้ขอ้มลูยา              

ชื่อสามัญยี่ห้อต่างๆ ที่สามารถเป็นทางเลือกแทนยาชนิดนี้ได้ และในกรณี

ทีเ่ปน็ยาเพือ่รกัษาโรคเรือ้รงั หรอื ยาทีต่อ้งมกีารใชอ้ยา่งตอ่เนือ่ง แอพฯ นี้

ก็สามารถให้ข้อมูลราคายาในช่วงเวลาต่างๆ ว่าจะมีโอกาสท่ีราคาจะ            

สูงขึ้นหรือไม่ และนอกจากนี้ แอพฯ นี้ ยังมีสูตรช่วยคำานวณราคายาซึ่งในประเทศอัฟริกาใต้

นั้นเขามีกลไกที่เรียกว่า The single exit price (SEP) ที่เป็นการคำานวณเพื่อบอกราคายาท่ีสูงที่สุดที่ผู้ป่วยควรจะต้องจ่าย              

สำาหรับยาน้ัน ๆ คงจะดีไม่น้อยถ้ามีแอพฯ หรือเว็บฯ ลักษณะน้ีท่ีช่วยค้นหาข้อมูลเก่ียวกับยาให้กับคนไทยหรือผู้ป่วย                             

ในประเทศต่างๆ ได้ เปรียบเทียบข้อมูล เพิ่มทางเลือกในการจ่ายค่ายา และสุดท้ายเพื่อจะได้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แนะนำาเว็บไซต์ 
ไพจิตรา กตัญญูตะ



3

	 	 	 	 	 	 ระบบสุขภาพของประเทศไทย	 เป็นระบบที่มีการประกัน	

	 	 	 	 	 	 สุขภาพโดยภาครัฐเป็นหลัก	 ผู้ซื้อบริการ	 (purchaser)	 ในระบบ	

	 	 	 	 	 	จงึมีส่วนในการกำาหนดราคายาโดยการตอ่รองราคารวมในระดบั

								 	 	 	 	 ประเทศ	สว่นผูจ้ดับริการ(provider)	จะมสีว่นกำาหนดราคายา		ตัง้แต่

ในระดับการคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ	 จนถึงระดับการจัดซื้อของสถานพยาบาลภาครัฐ	 แม้ว่ายา																	

จะถูกจัดเป็นสินค้าควบคุม	 แต่ปัจจุบันมีเพียงพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	 พ.ศ.	 2542	 ภายใต้											

การกำากับดูแลโดยกรมการค้าภายใน	 กระทรวงพาณิชย์	 ซึ่งกำาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาขายปลีกและ														

ในกรณีที่ต้องการขึ้นราคา	 ให้ยื่นข้อมูลเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนในราคาเดิมกับราคาใหม่ที่ขอขึ้น	 เพื่อให้															

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพิจารณาก่อน	 อย่างไรก็ตาม	 การบังคับใช้กฏหมายในการ			

ตรวจสอบความเหมาะสมของราคายาที่แจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์	ยังไม่เป็นจริง

	 ในตลาดท่ีมกีารแขง่ขนัสมบรูณ	์ราคาของสินคา้และบรกิารจะถกูกำาหนดโดยกลไกตลาด	ผา่นการแขง่ขนั

ของผู้ผลิตหรือผู้จำาหน่ายที่นำาเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีกว่าในราคาถูกกว่าเพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจ	

ราคาของสินค้าและบริการในตลาดแบบน้ีจะมีค่าเข้าใกล้ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าและบริการ	 ผู้บริโภคจะได้

ประโยชน์จากการบริโภคสินค้าและบริการที่พึงพอใจในราคาต่ำ�ด้วยจากการแข่งขันในตลาด	 ตลาดแบบนี้พบใน

ตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป	เช่น	สบู่	ยาสีฟัน	ผงซักฟอก

	 ในทางตรงกันข้าม	 ตลาดยา	 มีลักษณะเฉพาะที่ทำาให้กลไกตลาดไม่สามารถทำางานได้หรือทำางาน																					

ได้ไม่ดีนัก	 เพราะในตลาดยานั้น	 ผู้ซื้อไม่สามารถประเมินคุณค่าของยาได้	 เนื่องจากผู้ซื้อมีข้อมูลน้อยกว่าผู้ขาย														

และการทำาความเข้าใจข้อมูลด้านยาต้องอาศัยความรู้เฉพาะ	 ทำาให้ผู้ซื้อยากท่ีจะประเมินได้ว่าราคาที่ต้องจ่าย													

คุ้มค่าหรือไม่	 ประกอบกับลักษณะเฉพาะของยาท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นความตาย	 จึงมีแนวโน้มที่ผู้ซื้อ																												

จะประเมินค่าสูงและมีความไวต่อราคาน้อยลง	 ยิ่งไปกว่านั้น	 ยาที่มีสิทธิบัตร	 ผู้ทรงสิทธิจะได้รับสิทธิจำาหน่าย						

ผลิตภัณฑ์ยาแต่เพียงผู้เดียวเป็นระยะเวลา	20	ปี	เกิดเป็นตลาดผูกขาดโดยสมบูรณ์

การกำาหนดราคายา
	 	 				ในประเทศไทย

 เรื่องจากปก
รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์

NetPRiCE (กลุ่มวิจัยนโยบายการบริบาล

และเศรษฐศาสตร์ทางยา)
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	 ภาวะการณ์ของตลาดยาดังกล่าวข้างต้น	 หากปล่อยให้การบริโภคดำาเนินไปตามกลไกตลาดที่ทำางาน											

ไดอ้ยา่งจำากดั	ผูบ้รโิภคจะต้องใชย้าในราคาท่ีแพงเกนิจริง	ในขณะทีผู่ผ้ลติจะคา้กำาไรเกนิควร	ดงันัน้ในหลายประเทศ

จึงมีมาตรการต่างๆในการแทรกแซงกลไกตลาด	เพื่อควบคุมราคายาให้อยู่ในระดับที่สมเหตุผล

	 หากพจิารณา	ตัวอย่างกลไกการกำาหนดราคายาในประเทศตัง้แตจ่ดุเริม่ตน้ในสายโซอ่ปุทานจนถงึผูบ้รโิภค	

จะพบมาตรการต่างๆในการแทรกแซงกลไกตลาดเพื่อควบคุมราคายาจำานวนหนึ่ง	 และประเด็นท้าทาย																									

ตลอดสายโซ่อุปทาน	ได้แก่	(ภาพที่	1)

ภาพที่ 1 ใครกำาหนดราคายา

	 -	ผู้ผลิตยาตอ้งสง่รายงานประจำาป	ีทัง้ปริมาณการผลติ/นำาเขา้และมลูคา่	มายงัสำานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา	

	 -	 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	 จัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติ	 (โดยยาใหม่บางรายการต้อง												

ผา่นการศกึษาการประเมนิคณุคา่ทางเศรษฐศาสตร์	และใชเ้ปน็เงือ่นไขในการคดัเลอืกยาเข้าบญัชยีาหลกัแหง่ชาต)ิ	

และการจัดทำาราคากลางของยาส่วนใหญ่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 ใช้ข้อมูลดิบในการจัดทำาราคากลางจาก																		

โรงพยาบาลที่สมัครใจรายงานเข้ามาในระบบ	 ที่ผ่านมามีการกำาหนดราคากลางโดยใช้ค่าฐานนิยมหรือมัธยฐาน	

สง่ผลให้เกดิการแข่งขนัด้านราคาโดยเฉพาะในยาชือ่สามัญ	จนอาจมขีอ้สงสยัในดา้นคณุภาพยาและเปน็ปจัจยัหนึง่

ที่น่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ

	 -	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 กำาหนดการเบิกจ่ายยาที่มีปัญหาการเข้าถึงในกองทุน																				

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีมีราคาแพงแต่มีประโยชน์ทางคลินิกสูงบางรายการ	 โดยใช้ปริมาณซ้ือท้ังประเทศ		

เข้าต่อรองราคา	 และจัดซ้ือยาเพ่ือรอการเบิกจ่ายแก่สถานบริการสุขภาพต่อไป	 อย่างไรก็ตาม	 การต่อรองราคา		

ในลักษณะน้ี	 อาจมีผลกระทบทำาให้ราคาท่ีจำาหน่ายแก่ระบบประกันสุขภาพอื่นสูงข้ึนเพ่ือชดเชยรายได้ท่ี																													

ผู้ประกอบการสูญเสียไป	

	 -		ผูใ้หบ้รกิารสขุภาพภาครฐัหรอืโรงพยาบาลของรฐัสว่นใหญเ่ปน็ผูจ้ดัซ้ือหายาเอง	และบางสว่นมาจาก

การจัดซื้อร่วม	 โดยมีเง่ือนไขการซื้อไม่เกินราคากลาง	 และมีการสนับสนุนข้อมูล	 “ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ”																							

จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาและเวชภัณฑ์	เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดซื้อ	ในส่วนการควบคุมราคาขายยา

ของโรงพยาบาลด้วยการกำาหนด	%mark	up	ที่บวกเพิ่มจากราคาซื้อยา	ในรูปแบบ	regressive	mark-ups	บวกเพิ่ม

ในอัตราต่ำ�สำาหรับยาราคาแพง	 สำาหรับกลไกการจ่ายเงินค่าบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกของระบบ																			

ประกนัสขุภาพแห่งชาตทิีเ่ปน็แบบเหมาจา่ยรายหวัโดยรวมคา่ยาเขา้ไปดว้ย	ทำาใหผู้ใ้หบ้รกิารพยายามตอ่ราคายา

ให้ได้ราคาถูกลง	และส่งเสริมให้ใช้ยาชื่อสามัญที่ผลิตในประเทศ	

	 -	สำาหรับผู้ให้บริการสุขภาพในภาคเอกชน	ได้แก่	ร้านยา	คลินิกแพทย์	และ	โรงพยาบาลเอกชน	พบว่า	

มเีพียงขอ้กำาหนดของกระทรวงพาณชิย์	ไมใ่หจ้ำาหน่ายเกนิราคาท่ีระบโุดยผูผ้ลติ	หรอืแสดงราคายาทีภ่าชนะบรรจุ		

แต่สถานการณ์ปัจจุบัน	ยังไม่พบการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างจริงจัง	

	 กล่าวได้ว่า	 ในประเทศไทย	 หน่วยงานผู้ซื้อบริการสุขภาพในระบบ	 มีส่วนอย่างมากในการกำาหนด																

ราคาค่ายา	 การแทรกแซงราคายาของประเทศ	 มุ่งเน้นไปยังราคายาที่สถานพยาบาลจัดซื้อ	 ในขณะที่ราคายา												

ในระดบัผูบ้รโิภคทัง้ในภาคเอกชน	และภาครฐัในระบบประกันสขุภาพท่ีจา่ยค่ายาแบบตามรายการ	(fee	for	service)	

ยังไม่มีการแทรกแซงอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก	จึงพบว่าในภาคส่วนดังกล่าวยังคงมีราคายาแพง

	 การออกแบบระบบเพือ่จดัการราคายาของประเทศเปน็เรือ่งสำาคญั	องค์การอนามยัโลกไดจ้ดัทำาแนวทาง

เพ่ือช่วยใหป้ระเทศสมาชิกใช้ประกอบการดำาเนินนโยบายในการจดัการราคายา	โดยใหค้วามสำาคัญกับกลุม่ประเทศ

ที่มีรายได้น้อยและปานกลาง	 รวมทั้งประเทศไทย1	 ข้อเสนอแนะในการกำาหนดราคายาโดยสรุปในภาพรวม																				

คือ	 แต่ละประเทศควรปรับใช้นโยบายการกำาหนดราคาที่หลากหลาย	 ขึ้นกับประเภทของยาและระบบสุขภาพ													

ของตนเอง	ระบบควรจะออกแบบให้มีการติดตาม	กำากับดูแลราคายาอย่างใกล้ชิด	สม่ำ�เสมอ	เพื่อประเมินผล	และ

ปรบัแกใ้หม้ปีระสทิธภิาพ		นอกจากนี	้รฐับาลควรคำานงึถงึหลกัการดำาเนนินโยบายทีม่คีวามสอดรบัทัง้ดา้นอปุสงค์

และอุปทาน	กล่าวคือ	จัดการทั้งด้านปริมาณการใช้ยาและราคายาไปพร้อมกัน

	 สำาหรับประเทศไทย	 ระบบประกันสุขภาพท่ีจ่ายค่ายารวมไปด้วยกันกับค่าเหมาจ่ายรายหัว	 ในระบบ											

แบบนีจ้ะเกิดปญัหาการเขา้ถึงยาทีม่รีาคาแพง	ซึง่สว่นใหญเ่ป็นยาทีม่ผีูข้ายรายเดยีวในตลาด	จงึมมีาตรการจดัการ

ราคายาทีม่รีาคาแพงดว้ยการประเมนิความคุม้คา่ทางเศรษฐศาสตรแ์ละรวมศนูยจ์ดัซือ้ทีส่ว่นกลางเพือ่เพ่ิมอำานาจ

ตอ่รองใหม้ากขึน้	จากการมขีอ้มลูสนบัสนุนทีเ่ขม้แขง็	เชน่	การกำาหนดราคาดว้ยการอา้งองิราคายาจากตา่งประเทศ	

(external	reference	pricing)	อย่างเป็นระบบ	สำาหรับการควบคุมราคายาสำาหรับยาชื่อสามัญ	ควรมีการพิจารณา

กลไกการกำาหนดราคากลางให้รอบคอบ	ควรมกีลไกในการปรับปรุงราคากลางใหเ้ปน็ปจัจบุนัสอดคลอ้งกบัตลาด	

ป้องกันไม่ให้เกิดการกำาหนดราคากลางที่ต่ำ�เกินไปจนไม่มีผู้ผลิต
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	 ภาวะการณ์ของตลาดยาดังกล่าวข้างต้น	 หากปล่อยให้การบริโภคดำาเนินไปตามกลไกตลาดที่ทำางาน											

ไดอ้ยา่งจำากดั	ผูบ้รโิภคจะตอ้งใชย้าในราคาท่ีแพงเกนิจริง	ในขณะทีผู่ผ้ลติจะคา้กำาไรเกนิควร	ดงันัน้ในหลายประเทศ

จึงมีมาตรการต่างๆในการแทรกแซงกลไกตลาด	เพื่อควบคุมราคายาให้อยู่ในระดับที่สมเหตุผล

	 หากพจิารณา	ตัวอยา่งกลไกการกำาหนดราคายาในประเทศตัง้แตจ่ดุเริม่ตน้ในสายโซอ่ปุทานจนถงึผูบ้รโิภค	

จะพบมาตรการต่างๆในการแทรกแซงกลไกตลาดเพื่อควบคุมราคายาจำานวนหนึ่ง	 และประเด็นท้าทาย																									

ตลอดสายโซ่อุปทาน	ได้แก่	(ภาพที่	1)

ภาพที่ 1 ใครกำาหนดราคายา

	 -	ผูผ้ลิตยาตอ้งสง่รายงานประจำาป	ีทัง้ปรมิาณการผลติ/นำาเขา้และมลูคา่	มายงัสำานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา	

	 -	 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	 จัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติ	 (โดยยาใหม่บางรายการต้อง												

ผา่นการศกึษาการประเมนิคณุคา่ทางเศรษฐศาสตร์	และใชเ้ปน็เงือ่นไขในการคดัเลอืกยาเข้าบญัชยีาหลกัแหง่ชาต)ิ	

และการจัดทำาราคากลางของยาส่วนใหญ่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 ใช้ข้อมูลดิบในการจัดทำาราคากลางจาก																		

โรงพยาบาลที่สมัครใจรายงานเข้ามาในระบบ	 ที่ผ่านมามีการกำาหนดราคากลางโดยใช้ค่าฐานนิยมหรือมัธยฐาน	

สง่ผลให้เกดิการแขง่ขนัด้านราคาโดยเฉพาะในยาชือ่สามัญ	จนอาจมขีอ้สงสยัในดา้นคณุภาพยาและเปน็ปจัจยัหนึง่

ที่น่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ

	 -	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 กำาหนดการเบิกจ่ายยาที่มีปัญหาการเข้าถึงในกองทุน																				

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีมีราคาแพงแต่มีประโยชน์ทางคลินิกสูงบางรายการ	 โดยใช้ปริมาณซ้ือท้ังประเทศ		

เข้าต่อรองราคา	 และจัดซ้ือยาเพ่ือรอการเบิกจ่ายแก่สถานบริการสุขภาพต่อไป	 อย่างไรก็ตาม	 การต่อรองราคา		

ในลักษณะน้ี	 อาจมีผลกระทบทำาให้ราคาท่ีจำาหน่ายแก่ระบบประกันสุขภาพอื่นสูงข้ึนเพ่ือชดเชยรายได้ท่ี																													

ผู้ประกอบการสูญเสียไป	

	 -		ผูใ้หบ้รกิารสขุภาพภาครฐัหรอืโรงพยาบาลของรฐัสว่นใหญเ่ปน็ผูจ้ดัซ้ือหายาเอง	และบางสว่นมาจาก

การจัดซื้อร่วม	 โดยมีเง่ือนไขการซื้อไม่เกินราคากลาง	 และมีการสนับสนุนข้อมูล	 “ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ”																							

จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาและเวชภัณฑ์	เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดซื้อ	ในส่วนการควบคุมราคาขายยา

ของโรงพยาบาลด้วยการกำาหนด	%mark	up	ที่บวกเพิ่มจากราคาซื้อยา	ในรูปแบบ	regressive	mark-ups	บวกเพิ่ม

ในอัตราต่ำ�สำาหรับยาราคาแพง	 สำาหรับกลไกการจ่ายเงินค่าบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกของระบบ																			

ประกนัสขุภาพแห่งชาตทิีเ่ปน็แบบเหมาจา่ยรายหวัโดยรวมคา่ยาเขา้ไปดว้ย	ทำาใหผู้ใ้หบ้รกิารพยายามตอ่ราคายา

ให้ได้ราคาถูกลง	และส่งเสริมให้ใช้ยาชื่อสามัญที่ผลิตในประเทศ	

	 -	สำาหรับผู้ให้บริการสุขภาพในภาคเอกชน	ได้แก่	ร้านยา	คลินิกแพทย์	และ	โรงพยาบาลเอกชน	พบว่า	

มเีพียงขอ้กำาหนดของกระทรวงพาณชิย์	ไมใ่หจ้ำาหน่ายเกนิราคาท่ีระบโุดยผูผ้ลติ	หรอืแสดงราคายาทีภ่าชนะบรรจุ		

แต่สถานการณ์ปัจจุบัน	ยังไม่พบการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างจริงจัง	

	 กล่าวได้ว่า	 ในประเทศไทย	 หน่วยงานผู้ซื้อบริการสุขภาพในระบบ	 มีส่วนอย่างมากในการกำาหนด																

ราคาค่ายา	 การแทรกแซงราคายาของประเทศ	 มุ่งเน้นไปยังราคายาที่สถานพยาบาลจัดซื้อ	 ในขณะที่ราคายา												

ในระดบัผูบ้รโิภคทัง้ในภาคเอกชน	และภาครฐัในระบบประกันสขุภาพท่ีจา่ยค่ายาแบบตามรายการ	(fee	for	service)	

ยังไม่มีการแทรกแซงอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก	จึงพบว่าในภาคส่วนดังกล่าวยังคงมีราคายาแพง

	 การออกแบบระบบเพือ่จดัการราคายาของประเทศเปน็เรือ่งสำาคญั	องค์การอนามยัโลกไดจ้ดัทำาแนวทาง

เพ่ือช่วยใหป้ระเทศสมาชิกใช้ประกอบการดำาเนินนโยบายในการจดัการราคายา	โดยใหค้วามสำาคัญกับกลุม่ประเทศ

ที่มีรายได้น้อยและปานกลาง	 รวมทั้งประเทศไทย1	 ข้อเสนอแนะในการกำาหนดราคายาโดยสรุปในภาพรวม																				

คือ	 แต่ละประเทศควรปรับใช้นโยบายการกำาหนดราคาที่หลากหลาย	 ขึ้นกับประเภทของยาและระบบสุขภาพ													

ของตนเอง	ระบบควรจะออกแบบให้มีการติดตาม	กำากับดูแลราคายาอย่างใกล้ชิด	สม่ำ�เสมอ	เพื่อประเมินผล	และ

ปรบัแกใ้หม้ปีระสทิธภิาพ		นอกจากนี	้รฐับาลควรคำานงึถงึหลกัการดำาเนนินโยบายทีม่คีวามสอดรบัทัง้ดา้นอปุสงค์

และอุปทาน	กล่าวคือ	จัดการทั้งด้านปริมาณการใช้ยาและราคายาไปพร้อมกัน

	 สำาหรับประเทศไทย	 ระบบประกันสุขภาพท่ีจ่ายค่ายารวมไปด้วยกันกับค่าเหมาจ่ายรายหัว	 ในระบบ											

แบบนีจ้ะเกิดปญัหาการเขา้ถึงยาทีม่รีาคาแพง	ซึง่สว่นใหญเ่ป็นยาทีม่ผีูข้ายรายเดยีวในตลาด	จงึมมีาตรการจดัการ

ราคายาทีม่รีาคาแพงดว้ยการประเมนิความคุม้คา่ทางเศรษฐศาสตรแ์ละรวมศนูยจ์ดัซือ้ทีส่ว่นกลางเพือ่เพ่ิมอำานาจ

ตอ่รองใหม้ากขึน้	จากการมขีอ้มลูสนบัสนุนทีเ่ขม้แขง็	เชน่	การกำาหนดราคาดว้ยการอา้งองิราคายาจากตา่งประเทศ	

(external	reference	pricing)	อย่างเป็นระบบ	สำาหรับการควบคุมราคายาสำาหรับยาชื่อสามัญ	ควรมีการพิจารณา

กลไกการกำาหนดราคากลางให้รอบคอบ	ควรมกีลไกในการปรับปรุงราคากลางใหเ้ปน็ปจัจบุนัสอดคลอ้งกบัตลาด	

ป้องกันไม่ให้เกิดการกำาหนดราคากลางที่ต่ำ�เกินไปจนไม่มีผู้ผลิต

กำาหนดราคาขายโดยใช้ระเบียบกรมบัญชีกลาง โดยจัดซื้อดำาเนินการต่อรองราคาในระดับเขต และโรงบาลรัฐ
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	 ในระบบประกันสุขภาพที่จ่ายค่ายาแบบตามรายการ	 ในปัจจุบันเป็นไปในลักษณะการจ่ายตามที่																		

สถานพยาบาลเรียกเก็บ	 แม้ว่าจะมีการควบคุมการตั้งราคาขายของสถานพยาบาลภาครัฐด้วยการกำาหนด																		

regressive	 mark-ups	 แต่ยังไม่มีการกำาหนดราคาเบิกจ่ายค่ายาตามรายการยาแบบที่กำาหนดขึ้นโดยผู้จ่ายเงิน	

(reimbursement	 price)	 ดังเช่นผู้จ่ายเงินในระบบจ่ายตามรายการในประเทศอื่นๆดำาเนินการ	ซึ่งมีประสิทธิผลดี											

ในการควบคุมราคาและค่าใช้จ่ายด้านยาของระบบ

	 สำาหรับราคายาที่ระดับผู้บริโภคในภาคเอกชน	 มีกลไกการควบคุมราคาตามกฎหมายคือ	 การกำาหนด

ราคาป้าย	โดยสถานพยาบาลภาคเอกชนจะต้องไม่ขายยาเกินจากราคาป้าย	และต้องแสดงราคาป้ายให้ผู้บริโภค

เห็น	 หรือแจ้งให้ทราบ	 กลไกนี้ต้องการการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง	 พร้อมๆกับการหาวิธีการกำาหนดราคาป้าย																									

ที่เหมาะสม

1WHO	Guideline	on	Country	Pharmaceutical	Pricing	Policies.	©	World	Health	Organization	2013

 เก็บตก
ดร.ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

	 ในสถานการณป์จัจบุนั	ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบับรกิารในสถานพยาบาลมจีำานวนเพิม่มากขึน้	จากหลายสาเหต	ุเชน่	

ผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น	 ภาวะโรคเร้ือรังมีอัตราเพ่ิมขึ้น	 เช่น	 โรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคไต	 โรคทาง													

หลอดเลือดสมองและหัวใจ	 และโรคอื่นๆท่ีต้องรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง	 รวมท้ังโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ทำาให้																	

สถานพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและทุติยภูมิ	 ต้องรับบริการผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น	 ก่อให้เกิดปัญหา												

การแออดัทัง้ผูป่้วยใน	(in-patient)	และผู้ปว่ยนอก	(out-patient)	โดยเฉพาะในเขตกรงุเทพมหานคร	ในขณะเดยีวกัน	

ประชาชนยังมีการพ่ึงพาตนเองโดยใช้บริการท่ีร้านยาใกล้บ้าน	 ซ่ึงในการสำารวจสถานะสุขภาพประชาชน																										

ในเขตกรุงเทพมหานคร	โดย	ฉวีวรรณ	บุญสุยาและคณะ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เก็บข้อมูล

ระหว่างเดือนกรกฏาคม-กันยายน	2553	ในกลุ่มตัวอย่าง	8,028	ครอบครัว	จำาแนกเป็นประชาชนในชุมชนทั่วไป

ขนาดครอบครวัเลก็	16,096	คน	และประชาชนในชมุชนแออดัขนาดครอบครวัเลก็	17,067	คน	พบวา่	เมือ่ประชาชน

มีการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะไปรับบริการที่ร้านยาถึงร้อยละ	72.3	ซึ่งมีทั้งขอซื้อยารักษาโรคเบื้องต้นและยารักษาโรค

เรื้อรัง	 สะท้อนถึงพฤติกรรมของประชาชนที่ยังนิยมรับบริการในร้านยาโดยเฉพาะบริบทเมืองซึ่งมีการเข้าถึงง่าย

และสะดวกเนื่องจากไม่ไกลและไม่ซับซ้อน				

	 ข้อมูลสถิติปีพ.ศ.2557	มีร้านยาขึ้นทะเบียนประเภทขายยาแผนปัจจุบันทั่วประเทศจำานวน	15,359	ร้าน	

อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำานวน	4,794	ร้าน	และอยู่ในต่างจังหวัดจำานวน	10,565	ร้าน	ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน

เขตเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแนน่	ในปจัจบุนั	มกีารสง่เสรมิใหพ้ฒันารา้นยาตามมาตรฐานสากล	และไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานจากสภาเภสัชกรรมเป็น	 “ร้านยาคุณภาพ”	 แล้วจำานวนประมาณ	 1,000	 ร้านกระจายอยู่ทั่วประเทศ													

ร้านยาคุณภาพมีองค์ประกอบมาตรฐานด้านสถานที่และอุปกรณ์	 ด้านการบริหารจัดการ	 ด้านการบริการและ												

ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม	 มาตรฐานที่สำาคัญ	 คือ	 การมีเภสัชกรที่มีศักยภาพด้านการบริบาลทาง

เภสัชกรรมปฏิบัติการประจำาตลอดเวลา	 กล่าวได้ว่าร้านยาคุณภาพเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสาธารณสุขไทยที่มี

ความพร้อมต่อการให้บริการที่ดีมีมาตรฐานสู่ประชาชน	ร้านยาในปัจจุบันไม่เพียงแต่จ่ายยา	(dispensing)	เท่านั้น	

ร้านยายังมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน	เช่น	การเลิกบุหรี่	และบทบาทการจัดการ

ด้านยาที่มุ่งแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ยาและบทบาทในการส่งต่อ	 โดยทำางานร่วมกับสหวิชาชีพ	 ทั้งน้ีได้มีการ										

จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ประโยชน์ที่ผู ้บริโภคจะได้รับจากการนำาใบสั่งยา
จากโรงพยาบาลไปรับบริการที่ร้านยา
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	 ในระบบประกันสุขภาพที่จ่ายค่ายาแบบตามรายการ	 ในปัจจุบันเป็นไปในลักษณะการจ่ายตามที่																		

สถานพยาบาลเรียกเก็บ	 แม้ว่าจะมีการควบคุมการตั้งราคาขายของสถานพยาบาลภาครัฐด้วยการกำาหนด																		

regressive	 mark-ups	 แต่ยังไม่มีการกำาหนดราคาเบิกจ่ายค่ายาตามรายการยาแบบที่กำาหนดขึ้นโดยผู้จ่ายเงิน	

(reimbursement	 price)	 ดังเช่นผู้จ่ายเงินในระบบจ่ายตามรายการในประเทศอื่นๆดำาเนินการ	ซึ่งมีประสิทธิผลดี											

ในการควบคุมราคาและค่าใช้จ่ายด้านยาของระบบ

	 สำาหรับราคายาที่ระดับผู้บริโภคในภาคเอกชน	 มีกลไกการควบคุมราคาตามกฎหมายคือ	 การกำาหนด

ราคาป้าย	โดยสถานพยาบาลภาคเอกชนจะต้องไม่ขายยาเกินจากราคาป้าย	และต้องแสดงราคาป้ายให้ผู้บริโภค

เห็น	 หรือแจ้งให้ทราบ	 กลไกนี้ต้องการการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง	 พร้อมๆกับการหาวิธีการกำาหนดราคาป้าย																									

ที่เหมาะสม

1WHO	Guideline	on	Country	Pharmaceutical	Pricing	Policies.	©	World	Health	Organization	2013

 เก็บตก
ดร.ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

	 ในสถานการณป์จัจบุนั	ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบับรกิารในสถานพยาบาลมจีำานวนเพิม่มากขึน้	จากหลายสาเหต	ุเชน่	

ผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น	 ภาวะโรคเร้ือรังมีอัตราเพ่ิมขึ้น	 เช่น	 โรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคไต	 โรคทาง													

หลอดเลือดสมองและหัวใจ	 และโรคอื่นๆท่ีต้องรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง	 รวมท้ังโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ทำาให้																	

สถานพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและทุติยภูมิ	 ต้องรับบริการผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น	 ก่อให้เกิดปัญหา												

การแออดัทัง้ผูป่้วยใน	(in-patient)	และผู้ปว่ยนอก	(out-patient)	โดยเฉพาะในเขตกรงุเทพมหานคร	ในขณะเดยีวกัน	

ประชาชนยังมีการพ่ึงพาตนเองโดยใช้บริการท่ีร้านยาใกล้บ้าน	 ซ่ึงในการสำารวจสถานะสุขภาพประชาชน																										

ในเขตกรุงเทพมหานคร	โดย	ฉวีวรรณ	บุญสุยาและคณะ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เก็บข้อมูล

ระหว่างเดือนกรกฏาคม-กันยายน	2553	ในกลุ่มตัวอย่าง	8,028	ครอบครัว	จำาแนกเป็นประชาชนในชุมชนทั่วไป

ขนาดครอบครวัเลก็	16,096	คน	และประชาชนในชมุชนแออดัขนาดครอบครวัเลก็	17,067	คน	พบวา่	เมือ่ประชาชน

มีการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะไปรับบริการที่ร้านยาถึงร้อยละ	72.3	ซึ่งมีทั้งขอซื้อยารักษาโรคเบื้องต้นและยารักษาโรค

เรื้อรัง	 สะท้อนถึงพฤติกรรมของประชาชนที่ยังนิยมรับบริการในร้านยาโดยเฉพาะบริบทเมืองซึ่งมีการเข้าถึงง่าย

และสะดวกเนื่องจากไม่ไกลและไม่ซับซ้อน				

	 ข้อมูลสถิติปีพ.ศ.2557	มีร้านยาขึ้นทะเบียนประเภทขายยาแผนปัจจุบันทั่วประเทศจำานวน	15,359	ร้าน	

อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำานวน	4,794	ร้าน	และอยู่ในต่างจังหวัดจำานวน	10,565	ร้าน	ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน

เขตเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแนน่	ในปจัจบุนั	มกีารสง่เสรมิใหพ้ฒันารา้นยาตามมาตรฐานสากล	และไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานจากสภาเภสัชกรรมเป็น	 “ร้านยาคุณภาพ”	 แล้วจำานวนประมาณ	 1,000	 ร้านกระจายอยู่ทั่วประเทศ													

ร้านยาคุณภาพมีองค์ประกอบมาตรฐานด้านสถานที่และอุปกรณ์	 ด้านการบริหารจัดการ	 ด้านการบริการและ												

ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม	 มาตรฐานที่สำาคัญ	 คือ	 การมีเภสัชกรที่มีศักยภาพด้านการบริบาลทาง

เภสัชกรรมปฏิบัติการประจำาตลอดเวลา	 กล่าวได้ว่าร้านยาคุณภาพเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสาธารณสุขไทยที่มี

ความพร้อมต่อการให้บริการที่ดีมีมาตรฐานสู่ประชาชน	ร้านยาในปัจจุบันไม่เพียงแต่จ่ายยา	(dispensing)	เท่านั้น	

ร้านยายังมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน	เช่น	การเลิกบุหรี่	และบทบาทการจัดการ

ด้านยาที่มุ่งแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ยาและบทบาทในการส่งต่อ	 โดยทำางานร่วมกับสหวิชาชีพ	 ทั้งน้ีได้มีการ										

จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ประโยชน์ที่ผู ้บริโภคจะได้รับจากการนำาใบสั่งยา
จากโรงพยาบาลไปรับบริการที่ร้านยา



รูปแบบการเชื่อมต่อระบบข้อมูล

	 โดยทั่วไป	 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อปัญหาจากการใช้ยา	 เนื่องจากมีการใช้ยาหลายรายการ	

ข้อมูลจากการสำารวจ	 พบว่า	 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีรายการยามากกว่า	 4	 รายการต่อคนถึงร้อยละ	 89.3	 และ																

มีโรคร่วมมากกว่า	 2	 โรคถึงร้อยละ	 90	 	 ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาส่วนใหญ่	 คือ	 ใช้ยาไม่ตรงตามแพทย์สั่ง																						

ใช้ยาซ้ำ�ซ้อน	 มีอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	 (adverse	 drug	 reaction)	 เกิดอันตรกิริยาระหว่างยา																					

(drug	 interaction)	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 การจ่ายยาจากโรงพยาบาลสำาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระยะเวลา	

1-3	 เดือน	 มักมีปัญหาในด้านต่างๆเกี่ยวกับการใช้ยา	 เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม	 	 ดังนั้น													

หากเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยาคุณภาพมาร่วมดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังดังกล่าว	 เช่ือว่าจะสามารถลดปัญหา																			

ที่เกิดขึ้นได้

ประโยชน์ของการนำาร้านยาคุณภาพเข้าร่วมให้บริการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ที่จะมีต่อ

ประชาชน  มีดังนี้ 

	 •	เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน	ใน
การรับบริการด้านยา	โดยเภสัชกร

ที่ร้านยาสามารถ

จ่ายยาและให้คำาแนะนำาการใช้ยาอ
ย่างถูกต้อง	 มีความยืดหยุ่นด้านเว

ลาในการให้บริการให้กับ														

ผู้ป่วย	เนื่องจากร้านยาคุณภาพมีเวลาทำาการที่ประชาชนหรือ
ผู้ป่วยสามารถสอบถามรายละเอียด

การบริหารยาได้สะดวกและต่อเนื่อ
ง

	 •	ผู้ป่วยไดร้บัความปลอดภัยดา้นย
า	(patient	safety)	โดยเภสชักรสาม

ารถให้ความรูแ้ละ

ให้คำาปรึกษาด้านการใช้ยาอย่างเห
มาะสมกับโรคเพ่ือลดความเส่ียงจา

กการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมได้		

อีกทั้ง	 การจัดทำาแฟ้มประวัติผู้ป่วย
	 (patient	 profiles)	 ที่ร้านยาและก

ารติดตามการใช้ยาอย่าง														

ต่อเนื่อง	จะช่วยลดความเสี่ยงจากผ
ลข้างเคียงของยาด้วย	

	 •	 ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการ
รับยาตามใบสั่งแพทย์	 โดยจัดระบ

บการขึ้นทะเบียน													

ผู้ป่วย	 เชื่อมต่อข้อมูลประวัติการ
รักษาที่จำาเป็นและรายการใช้ยา

ผู้ป่วยระหว่างร้านยากับ																							

โรงพยาบาล	สามารถกำาหนดวัน	เวล
า	เพือ่รบัยาตามชว่งเวลาทีส่ะดวก	แ

ละเภสัชกรมรีะบบติดตาม

เพื่อการรับยาครั้งถัดไปด้วย		

	 •	ผูป้ว่ยและผูด้แูลจะไดม้โีอกาสเรีย
นรู้การบริหารยาของผูป่้วยรว่มกับเ

ภสัชกร	ซึง่จะเป็น

ผูใ้หค้ำาแนะนำาหรอืคำาปรกึษาเกีย่วก
บัการใชย้าอยา่งถกูตอ้งและเหมาะส

มกบัสภาพความเปน็อยูจ่รงิ	

	 •	ผู้ป่วยและผู้ดูแล	สามารถประหย
ัดเวลาในการรับบริการ	โดยไม่ต้อง

เสียเวลารอรับยา

ทีโ่รงพยาบาล	สามารถนดัรบัยาไดท้
ีร่า้นยาในชว่งเวลาทีส่ะดวก	อีกทัง้ยั

งเป็นประโยชนต่์อส่วนรวม

ในการลดความแออัดของโรงพยาบ
าลด้วย	

	 นอกจากประโยชน์ต่างๆข้างต้นแล
้ว	ระบบใบสั่งยาจากโรงพยาบาลมา

ที่ร้านยาคุณภาพ	

ยังเป็นรูปแบบที่เอื้อให้เกิดการทบท
วนการสั่งใช้ยา	เป็นการเพิ่มประสิท

ธิภาพการดูแลการใช้ยาให้

มีคุณภาพมากขึ้น	เพื่อความปลอดภัยขอ
งผู้ป่วยในด้านยา
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โรงพยาบาล คลินิกชุมชนอบอุ่น / ศูนย์บริการสาธาณสุข/ รพ.ชุมชน

ร้านยาคุณภาพ

รับยาตามใบสั่งทุกเดือน

รายงานการดูแล

 

 - ระบบรับใบสั่งยา (Prescriptions)

  - ระบบการเติมยา (Refill)

 
โรงพยาบาล คลินิกชุมชนอบอุ่น / ศูนย์บริการสาธาณสุข/ รพ.ชุมชน 

ร้านยาคุณภาพ  ระบบรับใบสั�งยา (Prescriptions) 

 ระบบการเติมยา (Refill) 

รายงานการดูแล 

การส่งต่อข้อมูล (Refer down) การส่งข้อมูลกลับ (Refer up) 

รับยาตามใบสั�งทุกเดือน 

 
โรงพยาบาล คลินิกชุมชนอบอุ่น / ศูนย์บริการสาธาณสุข/ รพ.ชุมชน 

ร้านยาคุณภาพ  ระบบรับใบสั�งยา (Prescriptions) 

 ระบบการเติมยา (Refill) 

รายงานการดูแล 

การส่งต่อข้อมูล (Refer down) การส่งข้อมูลกลับ (Refer up) 

รับยาตามใบสั�งทุกเดือน 

 
โรงพยาบาล คลินิกชุมชนอบอุ่น / ศูนย์บริการสาธาณสุข/ รพ.ชุมชน 

ร้านยาคุณภาพ  ระบบรับใบสั�งยา (Prescriptions) 

 ระบบการเติมยา (Refill) 

รายงานการดูแล 

การส่งต่อข้อมูล (Refer down) การส่งข้อมูลกลับ (Refer up) 

รับยาตามใบสั�งทุกเดือน 

การส่งต่อข้อมูล (Refer down)     การส่งข้อมูลกลับ (Refer up)



รูปแบบการเชื่อมต่อระบบข้อมูล

	 โดยทั่วไป	 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อปัญหาจากการใช้ยา	 เนื่องจากมีการใช้ยาหลายรายการ	

ข้อมูลจากการสำารวจ	 พบว่า	 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีรายการยามากกว่า	 4	 รายการต่อคนถึงร้อยละ	 89.3	 และ																

มีโรคร่วมมากกว่า	 2	 โรคถึงร้อยละ	 90	 	 ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาส่วนใหญ่	 คือ	 ใช้ยาไม่ตรงตามแพทย์สั่ง																						

ใช้ยาซ้ำ�ซ้อน	 มีอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	 (adverse	 drug	 reaction)	 เกิดอันตรกิริยาระหว่างยา																					

(drug	 interaction)	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 การจ่ายยาจากโรงพยาบาลสำาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระยะเวลา	

1-3	 เดือน	 มักมีปัญหาในด้านต่างๆเกี่ยวกับการใช้ยา	 เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม	 	 ดังนั้น													

หากเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยาคุณภาพมาร่วมดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังดังกล่าว	 เช่ือว่าจะสามารถลดปัญหา																			

ที่เกิดขึ้นได้

ประโยชน์ของการนำาร้านยาคุณภาพเข้าร่วมให้บริการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ที่จะมีต่อ

ประชาชน  มีดังนี้ 

	 •	เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน	ใน
การรับบริการด้านยา	โดยเภสัชกร

ที่ร้านยาสามารถ

จ่ายยาและให้คำาแนะนำาการใช้ยาอ
ย่างถูกต้อง	 มีความยืดหยุ่นด้านเว

ลาในการให้บริการให้กับ														

ผู้ป่วย	เนื่องจากร้านยาคุณภาพมีเวลาทำาการที่ประชาชนหรือ
ผู้ป่วยสามารถสอบถามรายละเอียด

การบริหารยาได้สะดวกและต่อเนื่อ
ง

	 •	ผู้ป่วยไดร้บัความปลอดภยัดา้นย
า	(patient	safety)	โดยเภสชักรสาม

ารถให้ความรูแ้ละ

ให้คำาปรึกษาด้านการใช้ยาอย่างเห
มาะสมกับโรคเพ่ือลดความเส่ียงจา

กการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมได้		

อีกทั้ง	 การจัดทำาแฟ้มประวัติผู้ป่วย
	 (patient	 profiles)	 ที่ร้านยาและก

ารติดตามการใช้ยาอย่าง														

ต่อเนื่อง	จะช่วยลดความเสี่ยงจากผ
ลข้างเคียงของยาด้วย	

	 •	 ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการ
รับยาตามใบสั่งแพทย์	 โดยจัดระบ

บการขึ้นทะเบียน													

ผู้ป่วย	 เชื่อมต่อข้อมูลประวัติการ
รักษาที่จำาเป็นและรายการใช้ยา

ผู้ป่วยระหว่างร้านยากับ																							

โรงพยาบาล	สามารถกำาหนดวัน	เวล
า	เพือ่รบัยาตามชว่งเวลาทีส่ะดวก	แ

ละเภสัชกรมรีะบบติดตาม

เพื่อการรับยาครั้งถัดไปด้วย		

	 •	ผูป้ว่ยและผูด้แูลจะไดม้โีอกาสเรีย
นรู้การบริหารยาของผูป่้วยรว่มกับเ

ภสัชกร	ซึง่จะเป็น

ผูใ้หค้ำาแนะนำาหรอืคำาปรกึษาเกีย่วก
บัการใชย้าอยา่งถกูตอ้งและเหมาะส

มกบัสภาพความเปน็อยูจ่รงิ	

	 •	ผู้ป่วยและผู้ดูแล	สามารถประหย
ัดเวลาในการรับบริการ	โดยไม่ต้อง

เสียเวลารอรับยา

ทีโ่รงพยาบาล	สามารถนดัรบัยาไดท้
ีร่า้นยาในชว่งเวลาทีส่ะดวก	อีกทัง้ยั

งเป็นประโยชนต่์อส่วนรวม

ในการลดความแออัดของโรงพยาบ
าลด้วย	

	 นอกจากประโยชน์ต่างๆข้างต้นแล
้ว	ระบบใบสั่งยาจากโรงพยาบาลมา

ที่ร้านยาคุณภาพ	

ยังเป็นรูปแบบที่เอื้อให้เกิดการทบท
วนการสั่งใช้ยา	เป็นการเพิ่มประสิท

ธิภาพการดูแลการใช้ยาให้

มีคุณภาพมากขึ้น	เพื่อความปลอดภัยขอ
งผู้ป่วยในด้านยา
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โรงพยาบาล คลินิกชุมชนอบอุ่น / ศูนย์บริการสาธาณสุข/ รพ.ชุมชน

ร้านยาคุณภาพ

รับยาตามใบสั่งทุกเดือน

รายงานการดูแล

 

 - ระบบรับใบสั่งยา (Prescriptions)

  - ระบบการเติมยา (Refill)

 
โรงพยาบาล คลินิกชุมชนอบอุ่น / ศูนย์บริการสาธาณสุข/ รพ.ชุมชน 

ร้านยาคุณภาพ  ระบบรับใบสั�งยา (Prescriptions) 

 ระบบการเติมยา (Refill) 

รายงานการดูแล 

การส่งต่อข้อมูล (Refer down) การส่งข้อมูลกลับ (Refer up) 

รับยาตามใบสั�งทุกเดือน 

 
โรงพยาบาล คลินิกชุมชนอบอุ่น / ศูนย์บริการสาธาณสุข/ รพ.ชุมชน 

ร้านยาคุณภาพ  ระบบรับใบสั�งยา (Prescriptions) 

 ระบบการเติมยา (Refill) 

รายงานการดูแล 

การส่งต่อข้อมูล (Refer down) การส่งข้อมูลกลับ (Refer up) 

รับยาตามใบสั�งทุกเดือน 

 
โรงพยาบาล คลินิกชุมชนอบอุ่น / ศูนย์บริการสาธาณสุข/ รพ.ชุมชน 

ร้านยาคุณภาพ  ระบบรับใบสั�งยา (Prescriptions) 

 ระบบการเติมยา (Refill) 

รายงานการดูแล 

การส่งต่อข้อมูล (Refer down) การส่งข้อมูลกลับ (Refer up) 

รับยาตามใบสั�งทุกเดือน 

การส่งต่อข้อมูล (Refer down)     การส่งข้อมูลกลับ (Refer up)
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	 ประเทศส่วนใหญ่ท่ีไม่ใช่สหรัฐอเมริกาจะมีการควบคุมราคายา	 ทั้งโดยการควบคุมราคาโดยตรง	 เช่น	

ฝรั่งเศส	อิตาลี	หรือโดยอ้อมโดยการจำากัดการเบิกค่ายาภายใต้แผนการประกันสังคม	 เช่น	 เยอรมนี	ญี่ปุ่น	หรือ

การควบคุมกำาไร	เช่น	สหราชอาณาจักร

	 บทความนี้จะขอเริ่มต้นด้วยการศึกษา	 2	 ชิ้นที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบราคายา	 ชิ้นหน่ึงเปรียบเทียบ

ระหว่างประเทศ	 ซ่ึงได้ข้อสรุปว่า	 แม้ราคายาในประเทศรายได้สูงจะสูงกว่าในประเทศรายได้ต่ำ�	 แต่ประชาชน													

ในประเทศรายได้สูงสามารถซื้อหายามาใช้ได้มากกว่าประชาชนในประเทศรายได้ต ่ำ�	 หมายความว่าประเทศ															

รายได้ต่ำ�มีปัญหาการเข้าถึงยามากกว่า	 การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบราคาระหว่างผู้ส่ังยาเป็นผู้จ่ายยากับ													

ผู้สั่งยาไม่ได้เป็นผู้จ่ายยา	 สรุปได้ว่า	 ราคายาจะสูงข้ึนเม่ือผู้สั่งยาเป็นผู้จ่ายยาด้วยแม้แต่ในประเทศที่ได้ชื่อว่า																

พัฒนาแล้ว	 เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในประเทศไทยประกอบแล้วการศึกษาทั้ง	 2	 ชิ้นนี้ทำาให้เห็นได้ชัดเจนว่า	

ประเทศไทยจะต้องมีการควบคุมราคายาให้เหมาะสมขึ้น

	 หลังจากน้ันจะนำาเสนอตัวอย่างการควบคมุ/กำาหนดราคายาในประเทศตา่งๆ	ไดแ้ก	่แคนาดา	ไตห้วนั	และ

เม็กซิโก

การเปรียบเทียบราคายาระหว่างประเทศ

	 การศึกษาชิ้นนี้สรุปผลจากการศึกษาเปรียบเทียบราคายาระหว่างประเทศ	 ออกมาเป็นปริมาณ	 (ได้แก่	

ราคาและความสามารถซื้อหามาใช้)	 การศึกษาที่นำามาใช้มี	 21	 ชิ้นจากที่ระบุได้ทั้งหมด	 1,828	 ชิ้น	 โดยมีเพียง													

ชิ้นเดียวที่เป็นไปตามประเด็นคุณภาพทุกประเด็นที่กำาหนดไว้	แต่โดยทั่วไปพบว่าประเทศที่มีรายได้สูงจะมีราคายา

สงูกวา่	แตห่ลงัจากปรบัราคายาตามความสามารถในการซือ้หามาใชแ้ลว้ปรากฏวา่ประเทศรายไดส้งูมรีาคายาที่

ประชาชนสามารถซื้อหามาใช้ได้มากกว่าประเทศรายได้ต ่ำ�	 ประเทศรายได้ต่ำ�จึงมีปัญหาการเข้าถึงยามากกว่า											

ซึ่งทำาให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพต่อไป
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 หมุนดูโลก
ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ การควบคุมราคายากับแพทย์ที่จ่ายยาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

	 ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่แยกการสั่งยาและการจ่ายยาออกจากกันเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการเลือกใช้ยา

อย่างเป็นอิสระ	 แต่บางประเทศก็อนุญาตให้การสั่งและจ่ายยาอยู่ด้วยกันเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาในพ้ืนที่ชนบทหรือ

เพิ่มการใช้ประโยชน์จากทักษะของเภสัชกร	 ข้อด้อยของวิธีการนี้คือ	 แพทย์ผู้จ่ายยาหรือเภสัชกรผู้สั่งยาอาจถูก

จูงใจให้เพิ่มกำาไรของตนเองด้วยการสั่งยาเป็นชุดๆ	ที่มีประสิทธิภาพไม่คุ้มราคา	ซึ่งทำาให้การใช้จ่ายค่ายาเพิ่มขึ้น	

สวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการที่มีทั้งแพทย์ที่จ่ายและไม่จ่ายยาอยู่ด้วยกัน	 จึงทำาให้เปรียบเทียบ

พฤติกรรมการสั่งยาได้	การศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าแผนการควบคุมราคายาในปัจจุบันในสวิตเซอร์แลนด์ทำาให้

การได้กำาไรจากยามีความเหมาะสมท่ีสุด	 ผลการศึกษาบ่งให้เห็นว่าแพทย์ผู้จ่ายยาทำากำาไรต่อยา	 1	 โดส	 สูงกว่า

เภสัชกร	5-10%	ส่วนราคาต่อยา	1	โดส	เมื่อแพทย์จ่ายยาจะสูงกว่าเมื่อเภสัชกรเป็นผู้จ่าย	3-5%

ราคาในประเทศแคนาดา

	 มีเหตุผล	 3	 ประการว่าเหตุใดราคายาในแคนาดาจึงต ่ำ�กว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา	 ประการแรก																			

ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์สามารถมีผลต่อราคายาได้อย่างมีนัยสำาคัญ	 และแคนาดานั้นมีคดีความรับผิด																				

จากผลติภณัฑน์อ้ยกวา่สหรฐัอเมรกิา	ประการที	่2	รฐับาลของแคนาดาควบคมุราคาของผลติภณัฑใ์หม	่และราคา

หลังจากการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้วอาจสูงขึ้นไม่เร็วกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค	ประการที่	 3	 จนกระทั่ง													

เมื่อไม่นานมานี้	 การควบคุมราคาเป็นสิ่งที่ปรารถนาในแคนาดาเนื่องจากมีการขู่ว่าจะมีการบังคับใช้สิทธิเหนือ													

สทิธบิตัร	กลา่วคอื	หากผูผ้ลติยาท่ีมสีทิธบิตัรไมย่อมรบัราคาของรัฐบาล	รฐับาลอาจบงัคบัให้ผูผ้ลติออกใบอนญุาต

ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตท่ีจะผลิตยาสามัญได้	 แม้ว่าการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรจะถูกยุติไปก่อนการรับรอง													

ข้อตกลงการค้าเสรีแห่งอเมริกาเหนือ	(North	American	Free	Trade	Agreement)	แต่ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ปล่อย

ออกสู่ตลาดภายใต้แผนการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรก็ยังอาจได้รับอิทธิพลจากการท่ีการบังคับใช้สิทธินี้มี														

แนวโน้มกดราคา

วิวัฒนาการแผนการเบิกค่ายาของการประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวัน

	 การท่ีค่าใช้จ่ายในการบริบาลสุขภาพเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะค่ายานั้นเป็นสิ่งท้าทายสำาหรับ														

หลายประเทศ	 เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาที่เพิ่มขึ้นและเพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลขึ้น	 ระบบ																

การเบิกค่ายาของการประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวันจึงได้วิวัฒนาการมาตามลำาดับนับตั้งแต่เริ่มใช้ใน																		

พ.ศ.	 2538	 การศึกษาช้ินนี้ทบทวนแผนการเบิกค่ายาของไต้หวันโดยมุ่งความสนใจไปท่ีส่วนประกอบ	 3	 ส่วน																		

ของแผน	ได้แก่	1)	ขอบเขตยาที่ครอบคลุม	2)	ระบบการกำาหนดราคายาภายใต้แผน	และ	3)	การปรับราคาเบิกยา	

ศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารนโยบายสาธารณะต่างๆ

	 ผลที่พบคือ	การประกันสุขภาพแห่งชาตินำาผลิตภัณฑ์	176	รายการ	ออกจากบัญชีใน	พ.ศ.	2548	และ	

นำาผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซ้ือเองได้	 (เช่น	 ยาลดกรด	 วิตามิน)	 ออกจากบัญชีอีก	 240	 รายการ	 ใน	 พ.ศ.	 2549																				

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านยา	 	 	 สำาหรับการกำาหนดราคายาน้ัน	 มีวิวัฒนาการด้านนโยบายที่สามารถจำาแนกได้เป็น															

4	ระยะ	ตั้งแต่	พ.ศ.	2538	ได้แก่		1)	ราคาตรวจสอบภายใน	(พ.ศ.2538/3	-	2540/3),		2)	การกำาหนดราคาเดียวกัน	

(พ.ศ.2540/4	 -	 2542/2),	 	 3)	 แผนประโยชน์ทางยา	 (พ.ศ.2542/3-	 2555/12)	 และ	 	 4)	 ประโยชน์ทางยาและ																
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	 ประเทศส่วนใหญ่ท่ีไม่ใช่สหรัฐอเมริกาจะมีการควบคุมราคายา	 ทั้งโดยการควบคุมราคาโดยตรง	 เช่น	

ฝรั่งเศส	อิตาลี	หรือโดยอ้อมโดยการจำากัดการเบิกค่ายาภายใต้แผนการประกันสังคม	 เช่น	 เยอรมนี	ญี่ปุ่น	หรือ

การควบคุมกำาไร	เช่น	สหราชอาณาจักร

	 บทความนี้จะขอเริ่มต้นด้วยการศึกษา	 2	 ชิ้นที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบราคายา	 ชิ้นหน่ึงเปรียบเทียบ

ระหว่างประเทศ	 ซึ่งได้ข้อสรุปว่า	 แม้ราคายาในประเทศรายได้สูงจะสูงกว่าในประเทศรายได้ต่ำ�	 แต่ประชาชน													

ในประเทศรายได้สูงสามารถซื้อหายามาใช้ได้มากกว่าประชาชนในประเทศรายได้ต ่ำ�	 หมายความว่าประเทศ															

รายได้ต่ำ�มีปัญหาการเข้าถึงยามากกว่า	 การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบราคาระหว่างผู้ส่ังยาเป็นผู้จ่ายยากับ													

ผู้สั่งยาไม่ได้เป็นผู้จ่ายยา	 สรุปได้ว่า	 ราคายาจะสูงขึ้นเม่ือผู้สั่งยาเป็นผู้จ่ายยาด้วยแม้แต่ในประเทศที่ได้ชื่อว่า																

พัฒนาแล้ว	 เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในประเทศไทยประกอบแล้วการศึกษาทั้ง	 2	 ชิ้นนี้ทำาให้เห็นได้ชัดเจนว่า	

ประเทศไทยจะต้องมีการควบคุมราคายาให้เหมาะสมขึ้น

	 หลงัจากน้ันจะนำาเสนอตวัอย่างการควบคมุ/กำาหนดราคายาในประเทศตา่งๆ	ไดแ้ก	่แคนาดา	ไตห้วนั	และ

เม็กซิโก

การเปรียบเทียบราคายาระหว่างประเทศ

	 การศึกษาชิ้นนี้สรุปผลจากการศึกษาเปรียบเทียบราคายาระหว่างประเทศ	 ออกมาเป็นปริมาณ	 (ได้แก่	

ราคาและความสามารถซื้อหามาใช้)	 การศึกษาที่นำามาใช้มี	 21	 ชิ้นจากที่ระบุได้ทั้งหมด	 1,828	 ชิ้น	 โดยมีเพียง													

ชิ้นเดียวที่เป็นไปตามประเด็นคุณภาพทุกประเด็นที่กำาหนดไว้	แต่โดยทั่วไปพบว่าประเทศที่มีรายได้สูงจะมีราคายา

สงูกวา่	แตห่ลงัจากปรบัราคายาตามความสามารถในการซือ้หามาใชแ้ลว้ปรากฏวา่ประเทศรายไดส้งูมรีาคายาที่

ประชาชนสามารถซื้อหามาใช้ได้มากกว่าประเทศรายได้ต ่ำ�	 ประเทศรายได้ต่ำ�จึงมีปัญหาการเข้าถึงยามากกว่า											

ซึ่งทำาให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพต่อไป

10

 หมุนดูโลก
ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ การควบคุมราคายากับแพทย์ที่จ่ายยาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

	 ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่แยกการสั่งยาและการจ่ายยาออกจากกันเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการเลือกใช้ยา

อย่างเป็นอิสระ	 แต่บางประเทศก็อนุญาตให้การสั่งและจ่ายยาอยู่ด้วยกันเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาในพ้ืนที่ชนบทหรือ

เพิ่มการใช้ประโยชน์จากทักษะของเภสัชกร	 ข้อด้อยของวิธีการนี้คือ	 แพทย์ผู้จ่ายยาหรือเภสัชกรผู้สั่งยาอาจถูก

จูงใจให้เพิ่มกำาไรของตนเองด้วยการสั่งยาเป็นชุดๆ	ที่มีประสิทธิภาพไม่คุ้มราคา	ซึ่งทำาให้การใช้จ่ายค่ายาเพิ่มขึ้น	

สวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการที่มีทั้งแพทย์ที่จ่ายและไม่จ่ายยาอยู่ด้วยกัน	 จึงทำาให้เปรียบเทียบ

พฤติกรรมการสั่งยาได้	การศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าแผนการควบคุมราคายาในปัจจุบันในสวิตเซอร์แลนด์ทำาให้

การได้กำาไรจากยามีความเหมาะสมท่ีสุด	 ผลการศึกษาบ่งให้เห็นว่าแพทย์ผู้จ่ายยาทำากำาไรต่อยา	 1	 โดส	 สูงกว่า

เภสัชกร	5-10%	ส่วนราคาต่อยา	1	โดส	เมื่อแพทย์จ่ายยาจะสูงกว่าเมื่อเภสัชกรเป็นผู้จ่าย	3-5%

ราคาในประเทศแคนาดา

	 มีเหตุผล	 3	 ประการว่าเหตุใดราคายาในแคนาดาจึงต ่ำ�กว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา	 ประการแรก																			

ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์สามารถมีผลต่อราคายาได้อย่างมีนัยสำาคัญ	 และแคนาดานั้นมีคดีความรับผิด																				

จากผลติภณัฑน์อ้ยกวา่สหรฐัอเมรกิา	ประการที	่2	รฐับาลของแคนาดาควบคมุราคาของผลติภณัฑใ์หม	่และราคา

หลังจากการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้วอาจสูงขึ้นไม่เร็วกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค	ประการที่	 3	 จนกระทั่ง													

เมื่อไม่นานมานี้	 การควบคุมราคาเป็นสิ่งที่ปรารถนาในแคนาดาเนื่องจากมีการขู่ว่าจะมีการบังคับใช้สิทธิเหนือ													

สทิธบิตัร	กลา่วคอื	หากผูผ้ลติยาท่ีมสีทิธบิตัรไมย่อมรบัราคาของรัฐบาล	รฐับาลอาจบงัคบัให้ผูผ้ลติออกใบอนญุาต

ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตท่ีจะผลิตยาสามัญได้	 แม้ว่าการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรจะถูกยุติไปก่อนการรับรอง													

ข้อตกลงการค้าเสรีแห่งอเมริกาเหนือ	(North	American	Free	Trade	Agreement)	แต่ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ปล่อย

ออกสู่ตลาดภายใต้แผนการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรก็ยังอาจได้รับอิทธิพลจากการท่ีการบังคับใช้สิทธินี้มี														

แนวโน้มกดราคา

วิวัฒนาการแผนการเบิกค่ายาของการประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวัน

	 การท่ีค่าใช้จ่ายในการบริบาลสุขภาพเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะค่ายานั้นเป็นสิ่งท้าทายสำาหรับ														

หลายประเทศ	 เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาที่เพิ่มขึ้นและเพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลขึ้น	 ระบบ																

การเบิกค่ายาของการประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวันจึงได้วิวัฒนาการมาตามลำาดับนับตั้งแต่เริ่มใช้ใน																		

พ.ศ.	 2538	 การศึกษาช้ินนี้ทบทวนแผนการเบิกค่ายาของไต้หวันโดยมุ่งความสนใจไปท่ีส่วนประกอบ	 3	 ส่วน																		

ของแผน	ได้แก่	1)	ขอบเขตยาที่ครอบคลุม	2)	ระบบการกำาหนดราคายาภายใต้แผน	และ	3)	การปรับราคาเบิกยา	

ศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารนโยบายสาธารณะต่างๆ

	 ผลที่พบคือ	การประกันสุขภาพแห่งชาตินำาผลิตภัณฑ์	176	รายการ	ออกจากบัญชีใน	พ.ศ.	2548	และ	

นำาผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซ้ือเองได้	 (เช่น	 ยาลดกรด	 วิตามิน)	 ออกจากบัญชีอีก	 240	 รายการ	 ใน	 พ.ศ.	 2549																				

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านยา	 	 	 สำาหรับการกำาหนดราคายาน้ัน	 มีวิวัฒนาการด้านนโยบายที่สามารถจำาแนกได้เป็น															

4	ระยะ	ตั้งแต่	พ.ศ.	2538	ได้แก่		1)	ราคาตรวจสอบภายใน	(พ.ศ.2538/3	-	2540/3),		2)	การกำาหนดราคาเดียวกัน	

(พ.ศ.2540/4	 -	 2542/2),	 	 3)	 แผนประโยชน์ทางยา	 (พ.ศ.2542/3-	 2555/12)	 และ	 	 4)	 ประโยชน์ทางยาและ																
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	 ระบบปัจจุบันเน้น	 	 1)	 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงผู้รับประกันและองค์กรที่เกี่ยวข้อง																

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้เอาประกัน	นายจ้าง	ผู้ให้บริการสุขภาพ	ฯลฯ	เพื่ออภิปรายและออกแบบการจัดทำา

บัญชียาและราคาเบิกค่ายาสำาหรับผลิตภัณฑ์จำาเพาะ	 	 2)	 ต้องมีการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ	 (health																

technology	assessment,	HTA)	สำาหรับยาใหม่กอ่นนำาเขา้บญัชกีารประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิโดยจะพจิารณาสขุภาพ

ของคน	จรยิธรรมทางการแพทย์	ประสิทธผิลและความคุม้คา่ของผลติภณัฑ	์และความยัง่ยนืทางการเงนิของสถาบนั

สุขภาพแห่งชาติ	(NHI)	ใน	พ.ศ.2550	ศูนย์ประเมินยา	(Center	for	Drug	Evaluation,	CDE)	ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อ

ทำาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ	 กล่าวคือ	 ประเมินประสิทธิผลเปรียบเทียบ	 ประสิทธิผลกับความคุ้มค่า												

และผลกระทบของยาใหม่ต่องบประมาณ	 ศูนย์ประเมินยาจะจัดทำารายงานการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพเสนอ												

แก่การประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น	 แต่จะไม่เกี่ยวข้องในการกำาหนดราคา	 การประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะ

พิจารณาหลักฐานจากการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพในฐานะส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจจัดทำาบัญชี

และการเบิกค่ายา		3)	การวิจัยและพัฒนาในประเทศและ		4)	การทำาให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น

	 ประเทศไต้หวันสำารวจและปรับราคายาหลายรอบ	 เพื่อปิดช่องว่างระหว่างราคาเบิกกับราคาจัดซื้อยา	

ราคาจดัซือ้นัน้มกัต ่ำ�กวา่ทีก่ารประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิบกิเนือ่งจากสถาบนัตา่งๆ	มกัจดัซือ้ยาปรมิาณมากๆ	และ

ความแตกตา่งนีเ้ป็นสว่นหนึง่ทีท่ำาใหโ้รงพยาบาลมกีำาไร	ในการประเมนิราคาจดัซือ้นัน้การประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

ทำาการสำารวจเพือ่ใหไ้ดร้าคาขายสง่จากบริษทัยาและราคาจดัซือ้จากโรงพยาบาลตัง้แต	่พ.ศ.2542	มกีารปรบัการ

เบกิคา่ยาหากความแตกต่างอยู่ที	่30%	ขึน้ไป	หลงัจากนัน้กม็กีารเฝา้สงัเกตและปรบัราคาทกุ	2	ป	ีสำาหรบัผลติภณัฑ์

ที่มีสิทธิบัตร	ผลิตภัณฑ์ที่สิทธิบัตรหมดอายุแล้วนานกว่า	5	ปี	และผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิบัตร

	 การศึกษาสรปุวา่แผนการเบกิคา่ยาของการประกันสขุภาพแหง่ชาตขิองไตห้วนัไดว้วิฒันาการอย่างมาก

ตามกาลเวลาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาที่ต้องมีใบสั่งยาได้อย่างเท่าเทียมกันและในราคาย่อมเยา	 แต่ยังต้องมีการ

ทำางานเพ่ิมอกีเน่ืองจากยังมีความแตกต่างของราคาเบกิและราคาจดัซือ้อยา่งไมม่เีหตผุลอยู	่และคา่ใชจ้า่ยรวมของ

แผนการเบิกค่ายายังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่น่าพอใจ

ทำาความเข้าใจราคาของประเทศเม็กซิโก

	 คาดกันได้ว่าเม็กซิโกและประเทศอื่นๆที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ�กว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีราคายาต่ำ�กว่า	

ในพ.ศ.2540	ค่าใช้จ่ายต่อหัวในด้านการบริบาลสุขภาพของเม็กซิโกอยู่ที่	1	ใน	10	ของสหรัฐอเมริกา	และรายจ่าย

ต่อหัวด้านยาของเม็กซิโกอยู่ที่ประมาณ	1	ใน	3	ของสหรัฐอเมริกา

	 นอกจากนี้	 ดังที่กล่าวไว้ในรายงานพ.ศ.2541	 โดยหุ้นส่วนการวิจัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติ	 (National	

Economics	Research	Associates,	NERA)	เรื่อง	ระบบบริบาลสุขภาพในประเทศเม็กซิโก	ดูเหมือนว่าราคาในภาค

เอกชนในเม็กซิโกจะต ่ำ�กว่าในประเทศอุตสาหกรรมหลักส่วนใหญ่	 และส่ิงสนับสนุนประเด็นนี้สามารถเห็นได้จาก

การเปรียบเทียบราคาต่อหีบห่อเฉลี่ยในเม็กซิโกและประเทศอื่นๆ	อย่างง่ายๆ	ที่พบว่าแม้แต่ในพ.ศ.2538	ราคาใน

เม็กซิโกก็น้อยกว่าครึ่งของราคาในยุโรปในพ.ศ.2536

	 ราคาที่ต่ำ�ในประเทศเม็กซิโกเกิดจากปัจจัยอีกหลายประการนอกเหนือจากการที่ประเทศมีรายได้												

ต่อหัวต่ำ�	ประการแรก	รัฐบาลเม็กซิโกควบคุมราคายา		ประการที่	2	เม็กซิโกไม่ได้ตรากฎหมายคุ้มครองสิทธิบัตร

ยาจนกระทั่งมีกฎหมาย	Ley	de	Patentes	ในพ.ศ.2534	ซึ่งไม่ได้ใช้บังคับย้อนหลังกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาด

และไมไ่ดป้กปอ้งผลติภณัฑท์ีก่ำาลงัพฒันาอยูใ่นขณะนัน้	ดว้ยเหตน้ีุ	ยาจำานวนมากจงึยงัคงตอ้งแขง่ขนักบัผลติภณัฑ์

เลียนแบบราคาถูกท่ีน่าจะติดสิทธิบัตรหากตรากฎหมายดังกล่าวเร็วกว่านั้น	 ประการท่ี	 3	 ดังท่ีหุ้นส่วนการวิจัย

เศรษฐศาสตร์แห่งชาติรายงานไว้	 “ในทางปฏิบัติคาดว่ายาจำานวนมากที่ต้องมีใบสั่งยาจะมีใช้กันอย่างกว้างขวาง

โดยไม่มีใบสั่งยา”	 อุปสงค์ที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภคโดยตรงเช่นนั้นมีโอกาสที่จะไวต่อราคามากกว่าที่พบและจะพบ

ในภาคท่ีไม่มีการจัดการอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงแพทย์เขียนใบสั่งยาโดยทราบหรือกังวลน้อยมาก																	

เก่ียวกับราคา	 หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นความสำาคัญของอุปสงค์ท่ีขับเคลื่อนโดยผู้บริโภคในเม็กซิโกก็คือ	 มีการ															

อ้างว่าเภสัชกรร้านค้าปลีกทำาการแข่งขันโดยเสนอผลิตภัณฑ์ในราคาต่ำ�กว่าที่กำาหนดโดยรัฐบาลเสียอีก

เอกสารอ้างอิง
1.	Danzon	PM.	Making	sense	of	drug	prices.	Regulation	23	(1).

2.	Hsu	JC,	Lu	CY.	The	evolution	of	Taiwan’s	National	Health	Insurance	drug	reimbursement	scheme.	Daru.	2015	Feb	

10;23	(1):15.
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Panam	Salud	Publica.	2011	Jan;29	(1):46-51.

4.	Rischatsch	M.	Lead	me	not	into	temptation:	drug	price	regulation	and	dispensing	physicians	in	Switzerland.	Eur	J	

Health	Econ.	2014	Sep;15	(7):697-708.
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	 ระบบปัจจุบันเน้น	 	 1)	 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงผู้รับประกันและองค์กรที่เกี่ยวข้อง																

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้เอาประกัน	นายจ้าง	ผู้ให้บริการสุขภาพ	ฯลฯ	เพื่ออภิปรายและออกแบบการจัดทำา

บัญชียาและราคาเบิกค่ายาสำาหรับผลิตภัณฑ์จำาเพาะ	 	 2)	 ต้องมีการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ	 (health																

technology	assessment,	HTA)	สำาหรับยาใหม่กอ่นนำาเขา้บญัชกีารประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิโดยจะพจิารณาสขุภาพ

ของคน	จรยิธรรมทางการแพทย	์ประสิทธผิลและความคุม้คา่ของผลติภณัฑ	์และความยัง่ยนืทางการเงนิของสถาบนั

สุขภาพแห่งชาติ	(NHI)	ใน	พ.ศ.2550	ศูนย์ประเมินยา	(Center	for	Drug	Evaluation,	CDE)	ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อ

ทำาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ	 กล่าวคือ	 ประเมินประสิทธิผลเปรียบเทียบ	 ประสิทธิผลกับความคุ้มค่า												

และผลกระทบของยาใหม่ต่องบประมาณ	 ศูนย์ประเมินยาจะจัดทำารายงานการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพเสนอ												

แก่การประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น	 แต่จะไม่เกี่ยวข้องในการกำาหนดราคา	 การประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะ

พิจารณาหลักฐานจากการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพในฐานะส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจจัดทำาบัญชี

และการเบิกค่ายา		3)	การวิจัยและพัฒนาในประเทศและ		4)	การทำาให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น

	 ประเทศไต้หวันสำารวจและปรับราคายาหลายรอบ	 เพื่อปิดช่องว่างระหว่างราคาเบิกกับราคาจัดซื้อยา	

ราคาจดัซือ้นัน้มกัต ่ำ�กวา่ทีก่ารประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิบกิเนือ่งจากสถาบนัตา่งๆ	มกัจดัซือ้ยาปรมิาณมากๆ	และ

ความแตกตา่งนีเ้ป็นสว่นหนึง่ทีท่ำาใหโ้รงพยาบาลมกีำาไร	ในการประเมนิราคาจดัซือ้นัน้การประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

ทำาการสำารวจเพือ่ใหไ้ดร้าคาขายสง่จากบริษทัยาและราคาจดัซือ้จากโรงพยาบาลตัง้แต	่พ.ศ.2542	มกีารปรบัการ

เบกิคา่ยาหากความแตกตา่งอยู่ที	่30%	ขึน้ไป	หลงัจากนัน้กม็กีารเฝา้สงัเกตและปรบัราคาทกุ	2	ป	ีสำาหรบัผลติภณัฑ์

ที่มีสิทธิบัตร	ผลิตภัณฑ์ที่สิทธิบัตรหมดอายุแล้วนานกว่า	5	ปี	และผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิบัตร

	 การศึกษาสรปุวา่แผนการเบกิคา่ยาของการประกันสขุภาพแหง่ชาตขิองไตห้วนัไดว้วิฒันาการอย่างมาก

ตามกาลเวลาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาที่ต้องมีใบสั่งยาได้อย่างเท่าเทียมกันและในราคาย่อมเยา	 แต่ยังต้องมีการ

ทำางานเพิม่อกีเนือ่งจากยังมีความแตกตา่งของราคาเบกิและราคาจดัซือ้อยา่งไมม่เีหตผุลอยู	่และคา่ใชจ้า่ยรวมของ

แผนการเบิกค่ายายังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่น่าพอใจ

ทำาความเข้าใจราคาของประเทศเม็กซิโก

	 คาดกันได้ว่าเม็กซิโกและประเทศอื่นๆที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ�กว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีราคายาต่ำ�กว่า	

ในพ.ศ.2540	ค่าใช้จ่ายต่อหัวในด้านการบริบาลสุขภาพของเม็กซิโกอยู่ที่	1	ใน	10	ของสหรัฐอเมริกา	และรายจ่าย

ต่อหัวด้านยาของเม็กซิโกอยู่ที่ประมาณ	1	ใน	3	ของสหรัฐอเมริกา

	 นอกจากนี้	 ดังที่กล่าวไว้ในรายงานพ.ศ.2541	 โดยหุ้นส่วนการวิจัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติ	 (National	

Economics	Research	Associates,	NERA)	เรื่อง	ระบบบริบาลสุขภาพในประเทศเม็กซิโก	ดูเหมือนว่าราคาในภาค

เอกชนในเม็กซิโกจะต ่ำ�กว่าในประเทศอุตสาหกรรมหลักส่วนใหญ่	 และส่ิงสนับสนุนประเด็นนี้สามารถเห็นได้จาก

การเปรียบเทียบราคาต่อหีบห่อเฉลี่ยในเม็กซิโกและประเทศอื่นๆ	อย่างง่ายๆ	ที่พบว่าแม้แต่ในพ.ศ.2538	ราคาใน

เม็กซิโกก็น้อยกว่าครึ่งของราคาในยุโรปในพ.ศ.2536

	 ราคาที่ต่ำ�ในประเทศเม็กซิโกเกิดจากปัจจัยอีกหลายประการนอกเหนือจากการที่ประเทศมีรายได้												

ต่อหัวต่ำ�	ประการแรก	รัฐบาลเม็กซิโกควบคุมราคายา		ประการที่	2	เม็กซิโกไม่ได้ตรากฎหมายคุ้มครองสิทธิบัตร

ยาจนกระทั่งมีกฎหมาย	Ley	de	Patentes	ในพ.ศ.2534	ซึ่งไม่ได้ใช้บังคับย้อนหลังกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาด

และไมไ่ดป้กปอ้งผลติภณัฑท์ีก่ำาลงัพฒันาอยูใ่นขณะนัน้	ดว้ยเหตน้ีุ	ยาจำานวนมากจงึยงัคงตอ้งแขง่ขนักบัผลติภณัฑ์

เลียนแบบราคาถูกท่ีน่าจะติดสิทธิบัตรหากตรากฎหมายดังกล่าวเร็วกว่านั้น	 ประการท่ี	 3	 ดังท่ีหุ้นส่วนการวิจัย

เศรษฐศาสตร์แห่งชาติรายงานไว้	 “ในทางปฏิบัติคาดว่ายาจำานวนมากที่ต้องมีใบสั่งยาจะมีใช้กันอย่างกว้างขวาง

โดยไม่มีใบสั่งยา”	 อุปสงค์ที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภคโดยตรงเช่นนั้นมีโอกาสที่จะไวต่อราคามากกว่าที่พบและจะพบ

ในภาคท่ีไม่มีการจัดการอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงแพทย์เขียนใบสั่งยาโดยทราบหรือกังวลน้อยมาก																	

เก่ียวกับราคา	 หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นความสำาคัญของอุปสงค์ท่ีขับเคลื่อนโดยผู้บริโภคในเม็กซิโกก็คือ	 มีการ															

อ้างว่าเภสัชกรร้านค้าปลีกทำาการแข่งขันโดยเสนอผลิตภัณฑ์ในราคาต่ำ�กว่าที่กำาหนดโดยรัฐบาลเสียอีก
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	 พูดไปใครจะเชื่อ	ยาเพียงเม็ดเดียวมีราคาแพง

กว่าไอโฟนรุ่นท็อปเสียอีก	แพงถึงเม็ดละ	1,000	เหรียญ

สหรัฐฯ	(หรือประมาณ	30,000	บาทต่อเม็ด)	แต่มันคือ

เรื่องจริง	

	 ยานีเ้ปน็ยารกัษาโรคไวรัสตับอกัเสบซ	ีซึง่ผูป่้วย

จะกินยานี้ต่อเนื่องทุกวันๆละ	1	เม็ดเป็นเวลาสามเดือน	

รวมค่ายาทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ	 84,000	 เหรียญ

สหรัฐฯ	(หรือประมาณ	2.5	ล้านบาท)

	 องค์การหมอไร้พรมแดน	 ซึ่งเป็นองค์กร												

การกุศลสากลในเรื่องสุขภาพและการเข้าถึงการ													

รกัษาโรคใหข้้อมลูวา่	ทัว่โลกมีคนทีม่เีชือ้ไวรัสตับอกัเสบ

ซีชนิดเรือ้รงัทีต่อ้งการการรักษาอยู่ประมาณ	130	-	150														

ล้านคน

	 โรคไวรัสตับอักเสบซีเปรียบเสมือนภัยเงียบ	

และเป็นสาเหตุสำาคัญอย่างหนึ่งของโรคตับแข็งและ

มะเร็งตับ	 กว่าที่ผู้ป่วยจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเริ่มมีอาการของ

โรคตับแข็งหรือมะเร็งตับแล้ว	ผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

จะรูว้า่ตนเองตดิเชือ้หรือไม่กต่็อเม่ือได้รับการตรวจเลอืด

เพื่อหาเชื้อไวรัสเท่านั้น

	 ในประเทศไทยคาดการณ์ว่าผู้ที่มีเชื้อไวรัส												

ตับอักเสบซีมีจำานวน	1.2	–	1.7	ล้านคน	หรือประมาณ

ร้อยละ	2	ถึง	2.9	ของประชาการทั้งหมด

	 ในอดีต	 สูตรยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัส												

ตับอักเสบซี	คือยาฉีดที่มีชื่อสามัญทางยาว่า	“เพ็กกิเลด	

อินเตอร์เฟอรอน”	ซึ่งจะฉีดให้ผู้ป่วยสัปดาห์ละครั้ง	และ

ต้องกินยา	 “ ไรบาไวริน”	 วันละเม็ดควบคู่ ไปด้วย																				

ยาสูตรดั งกล่าวได้รวมอยู่ ในชุดสิทธิประโยชน์ 																					

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว

	 แต่ ปัญหาที่ พบคื อ 	 ยาสู ตรดั งกล่ า วมี

ประสิทธิภาพการรักษาได้ผลดีกับไวรัสตับอักเสบซี											

บางสายพันธุ์เท่านั้น	 และประสิทธิภาพการรักษาจะ										

ด้อยลงจนเหลือไม่ถึงร้อยละ	50	ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และ

ขึน้กบัวา่มภีาวะการตดิเชือ้ไวรสัเอชไอวรีว่มดว้ยหรอืไม	่

	 ยิ่งไปกว่านั้น	 การรักษาการติดเชื้อไวรัส														

ตับอักเสบซีด้วยยาสูตรนี้จะใช้เวลาการรักษานานถึง										

24	 สัปดาห์	 (6	 เดือน)	 เป็นอย่างน้อย	 และต้องรักษา								

ต่อเนื่อง	 48	 สัปดาห์	 (1	 ปี)	 หากพบว่ามีภาวะการ															

ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีร่วมด้วย		นอกจากนั้น	ผลข้างเคียง

ทีไ่มพ่งึประสงคจ์ากยาทัง้สองชนดิรนุแรง	ผูป้ว่ยบางคน

เปรียบเทียบว่าเหมือนผลข้างเคียงของการรักษามะเร็ง

ด้วยเคมีบำาบัด	 จึงทำาให้ผู้ป่วยหลายคนต้องทนทุกข์

ทรมาน		ในบางรายตัดสินใจยุติการรักษากลางคัน

	 แสงสว่างท่ีปลายอุโมงค์สำาหรับผู้ป่วยไวรัส									

ตับอักเสบซีเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้	 เมื่อการวิจัยและ

พัฒนายา	 ค้นพบว่า	 มียากลุ่มที่เรียกว่า	 Direct	 Acting	

Antiviral	 (DAA)	 สามารถรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี													

ได้ผลดีกว่ายาสูตรเดิม	 ซ่ึงทำางานต่างจากยาเพ็กกิเลด	

อินเตอร์เฟอรอน	 ที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน										

มาจัดการกับไวรัส	 แต่ยาในกลุ่ม	 DAA	 จะมีฤทธิ์ต่อ													

ตัวไวรัสตับอักเสบซีโดยตรง

	 ยาที่มีชื่อสามัญทางยาว่า	 “ โซฟอสบูเวียร์”														

จดัอยู่ในยากลุม่	DAA	น้ี	ในการวจัิยและพัฒนาขัน้สดุท้าย

ชี้ ให้ เห็นว่า	 ยาโซฟอสบู เวียร์สามารถรักษาการ																						

ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์	

	 ข่าวนี้สร้างความดีใจและความหวังให้กับ

แพทย์และผูป้ว่ยท่ัวโลก	เพราะนอกจากประสทิธภิาพใน

การรักษาได้ผลสูงแล้ว	ระยะเวลาการรักษาสั้นลงเหลือ

เพียงสามเดือน	 และมีผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์											

น้อยมาก

	 ด้วยเหตุนี้	แนวทางการรักษาการติดเชื้อไวรัส

ตับอักเสบซีของโลกจึงถูกปรับเปลี่ยน	 มาเป็นการใช้ยา

โซฟอสบู เวียร์ เดี่ยวๆ	 หรือใช้ร่วมกับยาสูตรเดิม																							

ในระยะเวลาการรักษาที่สั้นลงแต่ได้ผลมากขึ้น	 ทั้งน้ี																														

รวมถึงแนวทางการรักษาของสมาคมโรคตับของไทย																											

ในปัจจุบันด้วย

	 ทิศทางการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีใน

อนาคตอันใกล้นั้น	 ยาโซฟอสบูเวียร์จะกลายเป็นยา												

แกนหลกัท่ีใช้คูกั่บยาในกลุม่	DAA	ตวัอืน่ๆท่ีกำาลงัจะออก

สู่ตลาด	 เพื่อให้สามารถรักษาโรคนี้ได้ครอบคลุม																	

ทุกสายพันธุ์และในกรณีที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย	

	 แต่ผู้ป่วยหลายล้านคนดีใจกับข่าวน้ีได้ไม่นาน	

เมื่อบริษัทยากิลิแอดที่ซื้องานวิจัยและพัฒนายาน้ีมา												

ได้จดสิทธิบัตรในสหรัฐฯและยุโรป	 เพ่ือผูกขาดตลาด		

และขายยาโซฟอสบูเวียร์ในราคาแพงลิบลิ่ว	 ภายใต้														

ชื่อการค้าว่า	“โซวาลดี”	

จับกระแส
คุณเฉลิมชัย กิตติตระกูล

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

เข้าไม่ถึงยาเพราะราคาแสนแพง: 
กรณียารักษาไวรัสตับอักเสบซี
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	 พูดไปใครจะเชื่อ	ยาเพียงเม็ดเดียวมีราคาแพง

กว่าไอโฟนรุ่นท็อปเสียอีก	แพงถึงเม็ดละ	1,000	เหรียญ

สหรัฐฯ	(หรือประมาณ	30,000	บาทต่อเม็ด)	แต่มันคือ

เรื่องจริง	

	 ยานีเ้ปน็ยารกัษาโรคไวรัสตับอกัเสบซ	ีซึง่ผูป้ว่ย

จะกินยานี้ต่อเนื่องทุกวันๆละ	1	เม็ดเป็นเวลาสามเดือน	

รวมค่ายาทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ	 84,000	 เหรียญ

สหรัฐฯ	(หรือประมาณ	2.5	ล้านบาท)

	 องค์การหมอไร้พรมแดน	 ซึ่งเป็นองค์กร												

การกุศลสากลในเรื่องสุขภาพและการเข้าถึงการ													

รกัษาโรคใหข้อ้มลูวา่	ทัว่โลกมคีนทีม่เีชือ้ไวรัสตับอกัเสบ

ซชีนดิเรือ้รงัทีต่อ้งการการรกัษาอยู่ประมาณ	130	-	150														

ล้านคน

	 โรคไวรัสตับอักเสบซีเปรียบเสมือนภัยเงียบ	

และเป็นสาเหตุสำาคัญอย่างหนึ่งของโรคตับแข็งและ

มะเร็งตับ	 กว่าที่ผู้ป่วยจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเริ่มมีอาการของ

โรคตับแข็งหรือมะเร็งตับแล้ว	ผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

จะรูว้า่ตนเองตดิเชือ้หรอืไมก่ต่็อเมือ่ไดรั้บการตรวจเลอืด

เพื่อหาเชื้อไวรัสเท่านั้น

	 ในประเทศไทยคาดการณ์ว่าผู้ที่มีเชื้อไวรัส												

ตับอักเสบซีมีจำานวน	1.2	–	1.7	ล้านคน	หรือประมาณ

ร้อยละ	2	ถึง	2.9	ของประชาการทั้งหมด

	 ในอดีต	 สูตรยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัส												

ตับอักเสบซี	คือยาฉีดที่มีชื่อสามัญทางยาว่า	“เพ็กกิเลด	

อินเตอร์เฟอรอน”	ซึ่งจะฉีดให้ผู้ป่วยสัปดาห์ละครั้ง	และ

ต้องกินยา	 “ ไรบาไวริน”	 วันละเม็ดควบคู่ ไปด้วย																				

ยาสูตรดั งกล่าวได้รวมอยู่ ในชุดสิทธิประโยชน์ 																					

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว

	 แต่ ปัญหาที่ พบคื อ 	 ยาสู ตรดั งกล่ า วมี

ประสิทธิภาพการรักษาได้ผลดีกับไวรัสตับอักเสบซี											

บางสายพันธุ์เท่านั้น	 และประสิทธิภาพการรักษาจะ										

ด้อยลงจนเหลือไม่ถึงร้อยละ	50	ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และ

ขึน้กบัวา่มภีาวะการตดิเชือ้ไวรสัเอชไอวรีว่มดว้ยหรอืไม	่

	 ยิ่งไปกว่านั้น	 การรักษาการติดเชื้อไวรัส														

ตับอักเสบซีด้วยยาสูตรนี้จะใช้เวลาการรักษานานถึง										

24	 สัปดาห์	 (6	 เดือน)	 เป็นอย่างน้อย	 และต้องรักษา								

ต่อเนื่อง	 48	 สัปดาห์	 (1	 ปี)	 หากพบว่ามีภาวะการ															

ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีร่วมด้วย		นอกจากนั้น	ผลข้างเคียง

ทีไ่มพ่งึประสงคจ์ากยาทัง้สองชนดิรนุแรง	ผูป้ว่ยบางคน

เปรียบเทียบว่าเหมือนผลข้างเคียงของการรักษามะเร็ง

ด้วยเคมีบำาบัด	 จึงทำาให้ผู้ป่วยหลายคนต้องทนทุกข์

ทรมาน		ในบางรายตัดสินใจยุติการรักษากลางคัน

	 แสงสว่างท่ีปลายอุโมงค์สำาหรับผู้ป่วยไวรัส									

ตับอักเสบซีเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้	 เมื่อการวิจัยและ

พัฒนายา	 ค้นพบว่า	 มียากลุ่มที่เรียกว่า	 Direct	 Acting	

Antiviral	 (DAA)	 สามารถรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี													

ได้ผลดีกว่ายาสูตรเดิม	 ซ่ึงทำางานต่างจากยาเพ็กกิเลด	

อินเตอร์เฟอรอน	 ที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน										

มาจัดการกับไวรัส	 แต่ยาในกลุ่ม	 DAA	 จะมีฤทธิ์ต่อ													

ตัวไวรัสตับอักเสบซีโดยตรง

	 ยาที่มีชื่อสามัญทางยาว่า	 “ โซฟอสบูเวียร์”														

จดัอยู่ในยากลุม่	DAA	น้ี	ในการวจัิยและพัฒนาขัน้สดุท้าย

ชี้ ให้ เห็นว่า	 ยาโซฟอสบู เวียร์สามารถรักษาการ																						

ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์	

	 ข่าวนี้สร้างความดีใจและความหวังให้กับ

แพทย์และผูป้ว่ยท่ัวโลก	เพราะนอกจากประสทิธภิาพใน

การรักษาได้ผลสูงแล้ว	ระยะเวลาการรักษาสั้นลงเหลือ

เพียงสามเดือน	 และมีผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์											

น้อยมาก

	 ด้วยเหตุนี้	แนวทางการรักษาการติดเชื้อไวรัส

ตับอักเสบซีของโลกจึงถูกปรับเปลี่ยน	 มาเป็นการใช้ยา

โซฟอสบู เวียร์ เดี่ยวๆ	 หรือใช้ร่วมกับยาสูตรเดิม																							

ในระยะเวลาการรักษาที่สั้นลงแต่ได้ผลมากขึ้น	 ทั้งน้ี																														

รวมถึงแนวทางการรักษาของสมาคมโรคตับของไทย																											

ในปัจจุบันด้วย

	 ทิศทางการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีใน

อนาคตอันใกล้นั้น	 ยาโซฟอสบูเวียร์จะกลายเป็นยา												

แกนหลกัท่ีใช้คูกั่บยาในกลุม่	DAA	ตวัอืน่ๆท่ีกำาลงัจะออก

สู่ตลาด	 เพื่อให้สามารถรักษาโรคนี้ได้ครอบคลุม																	

ทุกสายพันธุ์และในกรณีที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย	

	 แต่ผู้ป่วยหลายล้านคนดีใจกับข่าวน้ีได้ไม่นาน	

เมื่อบริษัทยากิลิแอดที่ซื้องานวิจัยและพัฒนายาน้ีมา												

ได้จดสิทธิบัตรในสหรัฐฯและยุโรป	 เพ่ือผูกขาดตลาด		

และขายยาโซฟอสบูเวียร์ในราคาแพงลิบลิ่ว	 ภายใต้														

ชื่อการค้าว่า	“โซวาลดี”	

จับกระแส
คุณเฉลิมชัย กิตติตระกูล

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

เข้าไม่ถึงยาเพราะราคาแสนแพง: 
กรณียารักษาไวรัสตับอักเสบซี



	 ดว้ยประสทิธิภาพการรักษาทีดี่แต่มรีาคาแพง	

ในขณะที่มีผู้ป่วยจำานวนมากต้องใช้	 จึงทำาให้เกิดการ

รณรงค์ทั่วโลกเพื่อประณามการกระทำาของบริษัทยา														

กิลิแอดตั้งแต่ปีที่ผ่านมา	 กลุ่มนักเคลื่อนไหวท่ีเป็น																

นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้ศึกษาและพบว่า													

ยาโซฟอสบูเวยีรไ์มส่มควรท่ีจะได้รับสิทธบิตัร	เนือ่งจาก

เป็นยาที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับยาต้านไวรัส

เอชไอวีที่ค้นพบมานานแล้ว	 และไม่ได้ใช้เทคโนโลยี													

ในการประดษิฐท์ีแ่ปลกใหม่	ดังนัน้จึงไม่นา่ทีจ่ะเขา้เกณฑ์

การพิจารณาได้รับสิทธิบัตร	 เพราะขาด	 “ความใหม่”	

และไม่มี	 “ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น”	 ตามกฎหมาย

สิทธิบัตร

	 ภาคประชาสังคมและบริษัทยาชื่อสามัญได้											

ยื่นฟ้องคัดค้านคำาขอรับสิทธิบัตรของยาโซฟอสบูเวียร์

ในหลายประเทศ	เช่น	อินเดีย	โมร็อคโค	บราซิล	ยุโรป	

ยูเครน	 และรัสเซีย	 ซึ่งกำาลังอยู่ในกระบวนพิจารณา												

คำาคัดค้าน	 ในขณะท่ีสำานักสิทธิบัตรในจีนและอียิปต์ได้

พิจารณาคำาคัดค้านและตัดสินไม่รับจดสิทธิบัตรยา												

โซฟอสบูเวียร์แล้ว	นั่นเท่ากับว่าจะเป็นการเปิดทางให้มี

ยาชื่อสามัญเข้ามาขายในประเทศเหล่านั้นได้

	 อินเดีย	 ในฐานะที่เป็น	 “ร้านขายยาของโลก

ประเทศกำาลงัพฒันา”	กส็ามารถผลติยาโซฟอสบเูวยีร์ได้

แล้วและตั้งราคาขายอยู่ที่	 10	 เหรียญสหรัฐฯต่อเม็ด	

(หรือ	300	บาท)

	 เ มื่อมาดู เฉพาะต้นทุนการผลิตจริงๆยิ่ ง																

นา่ตกใจ		นาย	Andrew	M.	Hill	จากแผนกเภสชัวทิยาและ

อายุรเวชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลได้ทำางานการ

ศกึษาตน้ทนุการผลติยาชือ่สามญัและพบวา่	ตน้ทนุการ

ผลิตยาโซฟอสบูเวียร์อยู่ที่เพียงเม็ดละ	 0.12	 –	 0.36	

เหรียญสหรัฐฯ	 (หรือประมาณ	 3.60	 –	 10.80	 บาท													

ต่อเม็ด)	 เท่านั้น	 ขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบและปริมาณ											

การผลิต	

	 บริษัทกิลิแอดรีบออกมาปกป้องผลประโยชน์

ของตนเอง	 โดยเจรจาและทำาข้อตกลงกับบริษัทยา														

ชือ่สามญัใหญ่ๆ ในอนิเดีย	11	บรษิทั	ขอ้ตกลงนัน้ระบวุา่	

บริษัทท้ัง	 11	 แห่งจะผลิตและขายยาโซฟอสบูเวียร์ใน

ราคาต้นทุนต ่ำ�	 (ราคาที่ถูกท่ีสุดเท่าที่ทราบในปัจจุบัน	

คือเม็ดละ	 240	 บาท)	 ให้กับประเทศที่บริษัทกิลิแอด

กำาหนดไว	้91	ประเทศเทา่นัน้	ซึง่เปน็ประเทศยากจนและ

พัฒนาน้อย	 และไม่อนุญาตให้ขายให้กับประเทศกำาลัง

พัฒนาและมีรายได้ปานกลาง	50	ประเทศ	ซึ่งมีจำานวน

ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีรวมกันมากกว่า	 50	 ล้านคน	

ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

	 นอกจากน้ี	บรษัิทกิลแิอดยังไดอ้อกกฎระเบยีบ

ที่รัดกุม	 เพื่อป้องกันไม่ให้ยาชื่อสามัญที่ผลิตโดยบริษัท

อินเดีย	 11	บริษัท	หลุดรอดไปขายนอก	91	ประเทศที่

กำาหนดไว้ได้	 โดยที่แพทย์และผู้ป่วยต้องยอมเปิดเผย

ข้อมูลการรักษาแก่บริษัทเพ่ือการตรวจสอบ	 ซ่ึงถือว่า

เปน็การละเมดิสทิธขิองผูป้ว่ยและจรรยาบรรณทางการ

แพทย	์และทีข่วดยาจะมหีมายเลขกำากับและตอ้งนำาขวด

ที่หมดแล้วมาขอแลกซื้อขวดใหม่

	 ในด้านหน่ึง	 การดำาเนินการธุรกิจเช่นน้ี															

เปรียบเสมือนยุทธวิธี 	 “แบ่ งแยกและปกครอง”																						

เพราะเป็นการปิดปากผู้ป่วยจำานวนหนึ่ง	 และบั่นทอน

ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในประเทศต่างๆ	

เพ่ือไม่ให้รวมตัวกันต่อสู้ เรียกร้อง	 ในอีกด้านหน่ึง												

บริษัทกิลิแอดเดินเกมการผูกขาดตลาดไว้ถึงสองชั้น															

ชั้นแรกคือการใช้กฎหมายสิทธิบัตร	 และชั้นที่สองคือก		

ารทำาข้อตกลงกับบริษัทยาชื่อสามัญที่จะเป็นคู่แข่ง													

ข้อตกลงในลักษณะนี้เรียกว่า	“Voluntary	Licensing”

	 ในประเทศไทย	 ยังไม่มียาโซฟอสบูเวียร์ขาย		

แต่บริษัทกิลิแอดได้ยื่นคำาขอรับสิทธิบัตรสำาหรับ																				

ยาโซฟอสบูเวียร์ไว้แล้วอย่างน้อย	 6	 คำาขอ	 โดยที่หนึ่ง											

ในนั้นได้ประกาศโฆษณาไปแล้วเมื่อวันที่	28	ธ.ค.	2555	

และไม่สามารถย่ืนคัดค้านคำาขอรับฯนั้นได้ทัน	 ส่วนอีก			

5	คำาขอฯ	ยังไม่ประกาศโฆษณา	
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	 ดว้ยประสทิธิภาพการรักษาทีด่แีต่มรีาคาแพง	

ในขณะที่มีผู้ป่วยจำานวนมากต้องใช้	 จึงทำาให้เกิดการ

รณรงค์ทั่วโลกเพื่อประณามการกระทำาของบริษัทยา														

กิลิแอดตั้งแต่ปีที่ผ่านมา	 กลุ่มนักเคลื่อนไหวท่ีเป็น																

นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้ศึกษาและพบว่า													

ยาโซฟอสบเูวยีรไ์มส่มควรท่ีจะได้รบัสทิธบิตัร	เนือ่งจาก

เป็นยาที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับยาต้านไวรัส

เอชไอวีที่ค้นพบมานานแล้ว	 และไม่ได้ใช้เทคโนโลยี													

ในการประดษิฐท์ีแ่ปลกใหม่	ดังนัน้จึงไม่นา่ทีจ่ะเขา้เกณฑ์

การพิจารณาได้รับสิทธิบัตร	 เพราะขาด	 “ความใหม่”	

และไม่มี	 “ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น”	 ตามกฎหมาย

สิทธิบัตร

	 ภาคประชาสังคมและบริษัทยาชื่อสามัญได้											

ยื่นฟ้องคัดค้านคำาขอรับสิทธิบัตรของยาโซฟอสบูเวียร์

ในหลายประเทศ	เช่น	อินเดีย	โมร็อคโค	บราซิล	ยุโรป	

ยูเครน	 และรัสเซีย	 ซึ่งกำาลังอยู่ในกระบวนพิจารณา												

คำาคัดค้าน	 ในขณะท่ีสำานักสิทธิบัตรในจีนและอียิปต์ได้

พิจารณาคำาคัดค้านและตัดสินไม่รับจดสิทธิบัตรยา												

โซฟอสบูเวียร์แล้ว	นั่นเท่ากับว่าจะเป็นการเปิดทางให้มี

ยาชื่อสามัญเข้ามาขายในประเทศเหล่านั้นได้

	 อินเดีย	 ในฐานะที่เป็น	 “ร้านขายยาของโลก

ประเทศกำาลงัพฒันา”	กส็ามารถผลติยาโซฟอสบเูวยีร์ได้

แล้วและตั้งราคาขายอยู่ที่	 10	 เหรียญสหรัฐฯต่อเม็ด	

(หรือ	300	บาท)

	 เ มื่อมาดู เฉพาะต้นทุนการผลิตจริงๆยิ่ ง																

นา่ตกใจ		นาย	Andrew	M.	Hill	จากแผนกเภสชัวทิยาและ

อายุรเวชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลได้ทำางานการ

ศกึษาตน้ทนุการผลติยาชือ่สามญัและพบวา่	ตน้ทนุการ

ผลิตยาโซฟอสบูเวียร์อยู่ที่เพียงเม็ดละ	 0.12	 –	 0.36	

เหรียญสหรัฐฯ	 (หรือประมาณ	 3.60	 –	 10.80	 บาท													

ต่อเม็ด)	 เท่านั้น	 ขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบและปริมาณ											

การผลิต	

	 บริษัทกิลิแอดรีบออกมาปกป้องผลประโยชน์

ของตนเอง	 โดยเจรจาและทำาข้อตกลงกับบริษัทยา														

ชือ่สามญัใหญ่ๆ ในอนิเดีย	11	บรษิทั	ขอ้ตกลงนัน้ระบวุา่	

บริษัทท้ัง	 11	 แห่งจะผลิตและขายยาโซฟอสบูเวียร์ใน

ราคาต้นทุนต ่ำ�	 (ราคาที่ถูกท่ีสุดเท่าที่ทราบในปัจจุบัน	

คือเม็ดละ	 240	 บาท)	 ให้กับประเทศที่บริษัทกิลิแอด

กำาหนดไว	้91	ประเทศเทา่นัน้	ซึง่เปน็ประเทศยากจนและ

พัฒนาน้อย	 และไม่อนุญาตให้ขายให้กับประเทศกำาลัง

พัฒนาและมีรายได้ปานกลาง	50	ประเทศ	ซึ่งมีจำานวน

ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีรวมกันมากกว่า	 50	 ล้านคน	

ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

	 นอกจากน้ี	บรษัิทกิลแิอดยังไดอ้อกกฎระเบยีบ

ที่รัดกุม	 เพื่อป้องกันไม่ให้ยาชื่อสามัญที่ผลิตโดยบริษัท

อินเดีย	 11	บริษัท	หลุดรอดไปขายนอก	91	ประเทศที่

กำาหนดไว้ได้	 โดยที่แพทย์และผู้ป่วยต้องยอมเปิดเผย

ข้อมูลการรักษาแก่บริษัทเพ่ือการตรวจสอบ	 ซ่ึงถือว่า

เปน็การละเมดิสทิธขิองผูป้ว่ยและจรรยาบรรณทางการ

แพทย	์และทีข่วดยาจะมหีมายเลขกำากับและตอ้งนำาขวด

ที่หมดแล้วมาขอแลกซื้อขวดใหม่

	 ในด้านหน่ึง	 การดำาเนินการธุรกิจเช่นน้ี															

เปรียบเสมือนยุทธวิธี 	 “แบ่ งแยกและปกครอง”																						

เพราะเป็นการปิดปากผู้ป่วยจำานวนหนึ่ง	 และบั่นทอน

ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในประเทศต่างๆ	

เพ่ือไม่ให้รวมตัวกันต่อสู้ เรียกร้อง	 ในอีกด้านหน่ึง												

บริษัทกิลิแอดเดินเกมการผูกขาดตลาดไว้ถึงสองชั้น															

ชั้นแรกคือการใช้กฎหมายสิทธิบัตร	 และชั้นที่สองคือก		

ารทำาข้อตกลงกับบริษัทยาชื่อสามัญที่จะเป็นคู่แข่ง													

ข้อตกลงในลักษณะนี้เรียกว่า	“Voluntary	Licensing”

	 ในประเทศไทย	 ยังไม่มียาโซฟอสบูเวียร์ขาย		

แต่บริษัทกิลิแอดได้ยื่นคำาขอรับสิทธิบัตรสำาหรับ																				

ยาโซฟอสบูเวียร์ไว้แล้วอย่างน้อย	 6	 คำาขอ	 โดยที่หนึ่ง											

ในนั้นได้ประกาศโฆษณาไปแล้วเมื่อวันที่	28	ธ.ค.	2555	

และไม่สามารถย่ืนคัดค้านคำาขอรับฯนั้นได้ทัน	 ส่วนอีก			
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	 ปญัหาราคายานบัวา่เปน็ปญัหาเรือ้รังทีส่ง่ผลกระทบ

ต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทย	 เมื่อพิจารณาท้ัง												

ภาพรวมของสังคมพบว่าในภาครัฐ	 ปัญหายาราคาแพง										

เปน็ปจัจยัสำาคญัทีก่อ่ใหเ้กดิภาระการเงนิการคลงัดา้นสขุภาพ

ของประเทศ	 ดังจะเห็นได้จากค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ		

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองและเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีสูงกว่าค่าใช้จ่าย

ด้านสุขภาพ	 คิดเป็นร้อยละ	 31	 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ทั้งหมด	ในระหว่างปี	2526-2541		ซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อเทียบ

กับประเทศในกลุม่สมาชิกขององค์การความรว่มมอืดา้นเศรษฐกิจและ การพัฒนา	(Organization	for	

Economic	Cooperation	and	development	/	OECD)			ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ด้านยาเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	

17.8	 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด	 ปัญหาภาระการคลัง ด้านสุขภาพส่งผลกระทบ																	

อย่างมากต่อระบบสุขภาพไทยซึ่งรัฐบาลเป็นผู้มีบทบาทหลักในการให้บริการด้านสุขภาพ

	 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมให้สถานพยาบาลใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	 ข้าราชการ

สามารถเบิกค่ายาในบัญชีนี้จากภาครัฐได้เต็มจำานวน	 แต่ราคายาตามบัญชีนี้ไม่ได้ถูกควบคุม	 ทำาให้ราคายาท่ี

จำาหน่ายในแต่ละโรงพยาบาลแตกต่างกันไป	 จึงเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ต้องจ่ายค่ายาจำาเป็นนี้	 ไม่ว่าจะเป็น

สถานพยาบาลทั้งภาครัฐหรือเอกชน	กรมบัญชีกลาง	บริษัทประกันสุขภาพ	และผู้ป่วยแต่ละรายที่ต้องซื้อยาด้วย

ราคาที่แตกต่างกัน	 จากข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 มีรายงานว่ายาที่มีมูลค่าการขายสูง	

100	 อันดับแรกของปี	 2550	 เป็นรายการยาในบัญชี	 ง.	 จำานวน	 22	 รายการ(รายการยาในบัญชี	 ง.	 ของ																									

บัญชียาหลักแห่งชาติ	 ปี	 2550	 มีทั้งสิ้น	 138	 รายการ)	 มูลค่ารวมทั้งสิ้น	

7,225,104,000	บาท	หรือมากกว่า	7,200	ล้านบาท	ยาในบัญชี	ง.	เป็นรายการยา

ท่ีกำาหนดให้แพทย์ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้สั่งใช้เท่าน้ัน	 จัดเป็นยาท่ีมีความสำาคัญเพราะ

หมายถึงเพ่ือการรักษากับผู้ป่วยท่ีไม่สามารถบรรเทาอาการหรือรักษาได้ด้วยยา

ในบัญชี	ก.	ข.	และค.	และหมายถึงว่าเป็นยาที่มีราคาค่อนข้างสูงด้วย		การที่ยามี

ราคาแตกต่างกันท้ังท่ีเป็นยาชนิดเดียวกันโดยไม่มีเหตุผล	 ท่ีสมควรย่อมจะทำาให้	

ไม่สามารถควบคุมค่ารักษาพยาบาลให้เป็นมาตรฐานได้		

ราคายาพี่ไทย...
	 ไหงแพงกว่าต่างชาติ

 ใกล้ตัว
รศ.ดร.ภญ.ชะอรสิน  สุขศรีวงศ์   

มหาวิทยาลัยมหิดล  

	 ภาคประชาสังคมจึงต้องติดตามใกล้ชิดเพื่อ		ยื่นคัดค้านให้ทันภายใน	90	วันหลังจากวันประกาศโฆษณา	

เพ่ือเปดิชอ่งทางใหส้ามารถนำายาชือ่สามญัในราคาทีถ่กูกวา่เขา้มาในประเทศไทยได	้และตอ้งหาแหลง่ผลติทีอ่ยูใ่น

ข้อตกลงของบริษัทกิลิแอดหรือผลิตเองภายในประเทศ

	 เป็นเรื่องน่าเศร้าและไร้คุณธรรมอย่างที่สุด	 ทั้งๆที่รู้ว่ามียารักษาให้หายขาดได้	 แต่อีกหลายล้านคนที่มี

เช้ือไวรสัตบัอกัเสบซกีลับไม่มีโอกาสได้ใชย้า	เพราะการใชเ้ลห่ก์ลทางธรุกจิและกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาผกูขาด

ตลาดให้ขายยาในราคาที่แพงเกินเอื้อมถึงเช่นนี้

 ท่านท่ีสนใจร่วมสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงการรักษาไวรัสตับอักเสบซีด้วยยา                            

โซฟอสบูเวียร์ในประเทศไทย สามารถร่วมลงชื่อได้ที่ https://goo.gl/fJ8GNw
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	 ปญัหาราคายานบัวา่เปน็ปญัหาเรือ้รังทีส่ง่ผลกระทบ

ต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทย	 เมื่อพิจารณาท้ัง												

ภาพรวมของสังคมพบว่าในภาครัฐ	 ปัญหายาราคาแพง										

เปน็ปจัจยัสำาคญัทีก่อ่ใหเ้กดิภาระการเงนิการคลงัดา้นสขุภาพ

ของประเทศ	 ดังจะเห็นได้จากค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ		

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองและเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีสูงกว่าค่าใช้จ่าย

ด้านสุขภาพ	 คิดเป็นร้อยละ	 31	 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ทั้งหมด	ในระหว่างปี	2526-2541		ซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อเทียบ

กับประเทศในกลุม่สมาชิกขององค์การความรว่มมอืดา้นเศรษฐกิจและ การพัฒนา	(Organization	for	

Economic	Cooperation	and	development	/	OECD)			ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ด้านยาเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	

17.8	 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด	 ปัญหาภาระการคลัง ด้านสุขภาพส่งผลกระทบ																	

อย่างมากต่อระบบสุขภาพไทยซึ่งรัฐบาลเป็นผู้มีบทบาทหลักในการให้บริการด้านสุขภาพ

	 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมให้สถานพยาบาลใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	 ข้าราชการ

สามารถเบิกค่ายาในบัญชีนี้จากภาครัฐได้เต็มจำานวน	 แต่ราคายาตามบัญชีนี้ไม่ได้ถูกควบคุม	 ทำาให้ราคายาท่ี

จำาหน่ายในแต่ละโรงพยาบาลแตกต่างกันไป	 จึงเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ต้องจ่ายค่ายาจำาเป็นนี้	 ไม่ว่าจะเป็น

สถานพยาบาลทั้งภาครัฐหรือเอกชน	กรมบัญชีกลาง	บริษัทประกันสุขภาพ	และผู้ป่วยแต่ละรายที่ต้องซื้อยาด้วย

ราคาที่แตกต่างกัน	 จากข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 มีรายงานว่ายาที่มีมูลค่าการขายสูง	

100	 อันดับแรกของปี	 2550	 เป็นรายการยาในบัญชี	 ง.	 จำานวน	 22	 รายการ(รายการยาในบัญชี	 ง.	 ของ																									

บัญชียาหลักแห่งชาติ	 ปี	 2550	 มีทั้งสิ้น	 138	 รายการ)	 มูลค่ารวมทั้งสิ้น	

7,225,104,000	บาท	หรือมากกว่า	7,200	ล้านบาท	ยาในบัญชี	ง.	เป็นรายการยา

ท่ีกำาหนดให้แพทย์ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้สั่งใช้เท่าน้ัน	 จัดเป็นยาท่ีมีความสำาคัญเพราะ

หมายถึงเพ่ือการรักษากับผู้ป่วยท่ีไม่สามารถบรรเทาอาการหรือรักษาได้ด้วยยา

ในบัญชี	ก.	ข.	และค.	และหมายถึงว่าเป็นยาที่มีราคาค่อนข้างสูงด้วย		การที่ยามี

ราคาแตกต่างกันท้ังท่ีเป็นยาชนิดเดียวกันโดยไม่มีเหตุผล	 ท่ีสมควรย่อมจะทำาให้	

ไม่สามารถควบคุมค่ารักษาพยาบาลให้เป็นมาตรฐานได้		

ราคายาพี่ไทย...
	 ไหงแพงกว่าต่างชาติ

 ใกล้ตัว
รศ.ดร.ภญ.ชะอรสิน  สุขศรีวงศ์   

มหาวิทยาลัยมหิดล  

	 ภาคประชาสังคมจึงต้องติดตามใกล้ชิดเพื่อ		ยื่นคัดค้านให้ทันภายใน	90	วันหลังจากวันประกาศโฆษณา	

เพือ่เปดิชอ่งทางใหส้ามารถนำายาชือ่สามญัในราคาทีถ่กูกวา่เขา้มาในประเทศไทยได	้และตอ้งหาแหลง่ผลติทีอ่ยูใ่น

ข้อตกลงของบริษัทกิลิแอดหรือผลิตเองภายในประเทศ

	 เป็นเรื่องน่าเศร้าและไร้คุณธรรมอย่างที่สุด	 ทั้งๆที่รู้ว่ามียารักษาให้หายขาดได้	 แต่อีกหลายล้านคนที่มี

เชือ้ไวรสัตบัอกัเสบซกีลบัไมม่โีอกาสไดใ้ชย้า	เพราะการใชเ้ลห่ก์ลทางธรุกจิและกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาผกูขาด

ตลาดให้ขายยาในราคาที่แพงเกินเอื้อมถึงเช่นนี้

 ท่านที่สนใจร่วมสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงการรักษาไวรัสตับอักเสบซีด้วยยา                            

โซฟอสบูเวียร์ในประเทศไทย สามารถร่วมลงชื่อได้ที่ https://goo.gl/fJ8GNw
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	 จากการเก็บข้อมูลราคายาในบัญชี	 ง.	 ที่โรงพยาบาลจัดซื้อจำานวน	 37	 รายการ	 (22	 ชื่อสามัญ)	 จาก													

โรงพยาบาลรัฐและเอกชน	 จำานวน	 339	 แห่ง	 ระหว่างวันที่	 10	 มกราคม	 2553	–	 30	 มิถุนายน	 2553	พบว่า																	

ยาตัวเดียวกันมีราคาจำาหน่ายให้โรงพยาบาลต่างกันมาก	 เมื่อนำาราคายาที่โรงพยาบาลจัดซื้อนี้มาหาค่ามัธยฐาน	

แล้วนำาไปเปรียบเทียบกับราคาขายส่งของตัวแทนในประเทศยุโรป	 4	 ประเทศ	 คือออสเตรีย	 นอร์เวย์	 ฟินแลนด์	

ไอรแ์ลนด	์	พบวา่ในกลุม่ทีเ่ปน็ยาต้นแบบ	ม	ี11	รายการยาทีโ่รงพยาบาลประเทศไทยซือ้แพงกวา่ราคาใน	4	ประเทศ

ยโุรป	สว่นในกลุ่มยาชือ่สามญัน้ัน	ราคาทีโ่รงพยาบาลซือ้ไดจ้ะถกูกวา่ราคายาชือ่สามญัทีจ่ำาหนา่ยในประเทศยโุรป	

ดังตัวอย่าง

 ตารางเปรยีบเทียบราคาทุน รายการยาบญัช ีง. ของโรงพยาบาลรฐับาล กับราคาขายสง่ของตวัแทน

ในประเทศในทวีปยุโรป (หน่วย:บาท) 

ไทย ออสเตรีย นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์

Calcitonin	injection	100	iu/ml amp 419.44 257.60 278.11

Gabapentin	300	mg cap/tab 26.75 14.52 5.13 19.22

Gabapentin	600	mg cap/tab 51.36 15.81 11.11 34.60

Imipenem+Cilastatin	injection vial 642 536.56

Meropenem	injection	1	g vial 1248.33 996.66

Meropenem	injection	500	mg vial 919.23 525.46

Ondansetron	4	mg cap/tab 206.61 96.97 140.12 90.57 212.75

Pioglitazone	30	mg cap/tab 71.33 63.23 47.42 63.65 78.60

	 สาเหตทุีท่ำาให้โรงพยาบาลรฐัต้องซือ้ยาต้นแบบในราคาทีแ่พงกวา่ทีจ่ำาหนา่ยในยโุรป	ทัง้ๆทีท่างกระทรวง

สาธารณสุขได้กำาหนดราคาอ้างอิงไว้แล้ว	 และส่งเสริมให้มีการจัดซื้อร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล	 น่าจะเกิดจาก

การที่รัฐบาลไม่มีนโยบายมาดูแลเรื่องการกำาหนดราคาจำาหน่ายของบริษัทยา	ทำาให้บริษัทสามารถกำาหนดราคา

ขายไดเ้อง	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยาตน้แบบทีไ่มม่ยีาคูแ่ขง่จำาหน่ายในทอ้งตลาด	การตอ่รองราคาจงึเปน็กระบวนการ

ที่ใช้ไม่ได้กับยาราคาแพงที่ไม่มีคู่แข่ง

	 ในการศกึษาครัง้น้ียังพบวา่การกำาหนดราคาขายของโรงพยาบาลรฐับาล	ไมเ่ปน็ไปตามท่ีกรมบญัชีกลาง

กำาหนด	โดยมจีำานวนรายการยาทีร่าคาขายเกนิกวา่สูตรทีก่รมบญัชกีลางกำาหนดให	้15	จาก	43	รายการ	(34.89%)	

และ	 23	 จาก	 44	 รายการ	 (52.27%)	 ในยาประเภทต้นแบบและยาชื่อสามัญตามลำาดับ	 ตัวเลขดังกล่าว																										

แสดงให้เห็นว่าระบบ	Direct	price	control	ของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ	และที่สำาคัญ	เกณฑ์การเบิกจ่าย

ค่ายาของกรมบัญชีกลางนอกจากจะไม่สร้างแรงจูงใจให้โรงพยาบาลและแพทย์ประหยัดค่าใช้จ่ายยาแล้ว																						

ยังกลับส่งเสริมให้มีการจ่ายยาที่มีราคาสูงให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย	 	 เพราะโรงพยาบาลสามารถทำากำาไรจากการ																

จ่ายยาที่มีราคาแพงมากกว่ายาที่มีราคาถูก	 เช่นในกรณีที่แพทย์จ่ายยาสามัญเม็ดละ	 1	 บาท	 ให้แก่ผู้ป่วย																								

โรงพยาบาลจะสามารถเบิกจ่ายค่ายาดังกล่าวจากกรมบัญชีกลางได้ในราคา	1.50	บาท	ทำาให้มีกำาไร	50	สตางค์		

แต่หากโรงพยาบาลจ่ายยาต้นแบบเม็ดละ	100	บาท	จะสามารถเบิกจ่ายได้	121	บาท	(	13	+	90*1.2)	ทำาให้มีกำาไร

สูงถึง	 21	 บาทต่อเม็ด	 	 	 การเลือกจ่ายยาต้นแบบท่ีมีราคาแพงจึงเป็นช่องทางในการหารายได้ของโรงพยาบาล											

ของรัฐ	

	 จากปัญหาดังกล่าว	 ประเทศไทยจึงควรกำาหนดนโยบายให้ชัดเจนว่า	 จะมีแนวทางในการจัดซ้ือร่วมกัน

อย่างไรเพื่อลดความแปรผันของราคาทุนและให้ได้ราคาทุนที่ถูกลง	

	 ประเทศไทยควรเริ่มพิจารณาใช้มาตรการ	 Equity	 pricing	 ในการเจรจาซื้อยาประเภทยาต้นแบบ																								

เพื่อไม่ให้ราคาสูงกว่าราคาขายส่งของกลุ่มประเทศยุโรปที่มีรายได้สูงกว่าประเทศไทย	 อนึ่งการคำานวณหาค่า												

ความสามารถในการจ่ายเทียบกับต่างประเทศ	จะช่วยให้การเจรจาด้วยวิธี	Equity	pricing	มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

ขณะท่ีวิธี	 Tax	 control	 นั้น	 อาจต้องพิจารณาให้รอบคอบว่ามูลค่าภาษีที่หายไป	 จะคุ้มค่ากับมูลค่ายาต้นแบบ																				

ที่ถูกลงหรือไม่	 และประเด็นสำาคัญคือเราจะตรวจสอบความคุ้มค่าของราคายาต้นแบบที่แพงกับผลได้จากการ														

ใช้ยานั้นอย่างไร
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	 จากการเก็บข้อมูลราคายาในบัญชี	 ง.	 ที่โรงพยาบาลจัดซื้อจำานวน	 37	 รายการ	 (22	 ชื่อสามัญ)	 จาก													

โรงพยาบาลรัฐและเอกชน	 จำานวน	 339	 แห่ง	 ระหว่างวันที่	 10	 มกราคม	 2553	–	 30	 มิถุนายน	 2553	พบว่า																	

ยาตัวเดียวกันมีราคาจำาหน่ายให้โรงพยาบาลต่างกันมาก	 เมื่อนำาราคายาที่โรงพยาบาลจัดซื้อนี้มาหาค่ามัธยฐาน	

แล้วนำาไปเปรียบเทียบกับราคาขายส่งของตัวแทนในประเทศยุโรป	 4	 ประเทศ	 คือออสเตรีย	 นอร์เวย์	 ฟินแลนด์	

ไอรแ์ลนด	์	พบวา่ในกลุม่ทีเ่ปน็ยาต้นแบบ	ม	ี11	รายการยาทีโ่รงพยาบาลประเทศไทยซือ้แพงกวา่ราคาใน	4	ประเทศ

ยโุรป	สว่นในกลุม่ยาชือ่สามญัน้ัน	ราคาทีโ่รงพยาบาลซือ้ไดจ้ะถกูกวา่ราคายาชือ่สามญัทีจ่ำาหนา่ยในประเทศยโุรป	

ดังตัวอย่าง

 ตารางเปรยีบเทยีบราคาทุน รายการยาบญัช ีง. ของโรงพยาบาลรฐับาล กับราคาขายสง่ของตวัแทน

ในประเทศในทวีปยุโรป (หน่วย:บาท) 

ไทย ออสเตรีย นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์

Calcitonin	injection	100	iu/ml amp 419.44 257.60 278.11

Gabapentin	300	mg cap/tab 26.75 14.52 5.13 19.22

Gabapentin	600	mg cap/tab 51.36 15.81 11.11 34.60

Imipenem+Cilastatin	injection vial 642 536.56

Meropenem	injection	1	g vial 1248.33 996.66

Meropenem	injection	500	mg vial 919.23 525.46

Ondansetron	4	mg cap/tab 206.61 96.97 140.12 90.57 212.75

Pioglitazone	30	mg cap/tab 71.33 63.23 47.42 63.65 78.60

	 สาเหตทุีท่ำาให้โรงพยาบาลรฐัต้องซือ้ยาตน้แบบในราคาทีแ่พงกวา่ทีจ่ำาหนา่ยในยโุรป	ทัง้ๆทีท่างกระทรวง

สาธารณสุขได้กำาหนดราคาอ้างอิงไว้แล้ว	 และส่งเสริมให้มีการจัดซื้อร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล	 น่าจะเกิดจาก

การที่รัฐบาลไม่มีนโยบายมาดูแลเรื่องการกำาหนดราคาจำาหน่ายของบริษัทยา	ทำาให้บริษัทสามารถกำาหนดราคา

ขายไดเ้อง	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยาตน้แบบทีไ่มม่ยีาคูแ่ขง่จำาหน่ายในทอ้งตลาด	การตอ่รองราคาจงึเปน็กระบวนการ

ที่ใช้ไม่ได้กับยาราคาแพงที่ไม่มีคู่แข่ง

	 ในการศกึษาครัง้น้ียังพบวา่การกำาหนดราคาขายของโรงพยาบาลรฐับาล	ไมเ่ปน็ไปตามท่ีกรมบญัชีกลาง

กำาหนด	โดยมจีำานวนรายการยาทีร่าคาขายเกนิกวา่สูตรทีก่รมบญัชกีลางกำาหนดให	้15	จาก	43	รายการ	(34.89%)	

และ	 23	 จาก	 44	 รายการ	 (52.27%)	 ในยาประเภทต้นแบบและยาชื่อสามัญตามลำาดับ	 ตัวเลขดังกล่าว																										

แสดงให้เห็นว่าระบบ	Direct	price	control	ของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ	และที่สำาคัญ	เกณฑ์การเบิกจ่าย

ค่ายาของกรมบัญชีกลางนอกจากจะไม่สร้างแรงจูงใจให้โรงพยาบาลและแพทย์ประหยัดค่าใช้จ่ายยาแล้ว																						

ยังกลับส่งเสริมให้มีการจ่ายยาที่มีราคาสูงให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย	 	 เพราะโรงพยาบาลสามารถทำากำาไรจากการ																

จ่ายยาที่มีราคาแพงมากกว่ายาที่มีราคาถูก	 เช่นในกรณีที่แพทย์จ่ายยาสามัญเม็ดละ	 1	 บาท	 ให้แก่ผู้ป่วย																								

โรงพยาบาลจะสามารถเบิกจ่ายค่ายาดังกล่าวจากกรมบัญชีกลางได้ในราคา	1.50	บาท	ทำาให้มีกำาไร	50	สตางค์		

แต่หากโรงพยาบาลจ่ายยาต้นแบบเม็ดละ	100	บาท	จะสามารถเบิกจ่ายได้	121	บาท	(	13	+	90*1.2)	ทำาให้มีกำาไร

สูงถึง	 21	 บาทต่อเม็ด	 	 	 การเลือกจ่ายยาต้นแบบท่ีมีราคาแพงจึงเป็นช่องทางในการหารายได้ของโรงพยาบาล											

ของรัฐ	

	 จากปัญหาดังกล่าว	 ประเทศไทยจึงควรกำาหนดนโยบายให้ชัดเจนว่า	 จะมีแนวทางในการจัดซ้ือร่วมกัน

อย่างไรเพื่อลดความแปรผันของราคาทุนและให้ได้ราคาทุนที่ถูกลง	

	 ประเทศไทยควรเริ่มพิจารณาใช้มาตรการ	 Equity	 pricing	 ในการเจรจาซื้อยาประเภทยาต้นแบบ																								

เพื่อไม่ให้ราคาสูงกว่าราคาขายส่งของกลุ่มประเทศยุโรปที่มีรายได้สูงกว่าประเทศไทย	 อนึ่งการคำานวณหาค่า												

ความสามารถในการจ่ายเทียบกับต่างประเทศ	จะช่วยให้การเจรจาด้วยวิธี	Equity	pricing	มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

ขณะท่ีวิธี	 Tax	 control	 นั้น	 อาจต้องพิจารณาให้รอบคอบว่ามูลค่าภาษีที่หายไป	 จะคุ้มค่ากับมูลค่ายาต้นแบบ																				

ที่ถูกลงหรือไม่	 และประเด็นสำาคัญคือเราจะตรวจสอบความคุ้มค่าของราคายาต้นแบบที่แพงกับผลได้จากการ														

ใช้ยานั้นอย่างไร
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 ทันสถานการณ์
ภก. ปรุฬห์ รุจนธำ รงค์

แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง
และพัฒนาระบบยา (กพย.)

การควบคุมราคายาและค่าบริการ
ทางการแพทย์ของไทย

	 จากกรณีที่มีการร้องเรียนของภาคประชาชนว่า	 ราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

เอกชนแพงเกนิไปน้ัน	ทำาให้เกดิความสงสัยวา่	ประเทศไทยมกีฎหมายควบคมุราคายาหรอืคา่บริการทางการแพทย์

หรือไม่	 มีหน่วยงานใดบ้างที่ต้องรับผิดชอบดำาเนินการในเรื่องดังกล่าว	 ที่ผ่านมาได้ดำาเนินการอย่างไร																													

ในบทความนี้จะกล่าวถึงโดยสังเขปดังนี้

1. หน่วยงานที่มีกฎหมายที่ระบุเกี่ยวกับราคายาและค่าบริการทางการแพทย์

		 กรมการค้าภายใน	 กระทรวงพาณิชย์	 มีสำานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ							

เปน็หนว่ยงานทีม่อีำานาจหนา้ทีต่ามพระราชบญัญัติวา่ด้วยราคาสนิคา้และบรกิาร	พ.ศ.2542	มาตรา	16	ดแูลราคา

สนิคา้และบรกิารโดยท่ัวไป	เชน่	การติดตามความเคลือ่นไหวของราคาสนิค้าหรอืบริการควบคมุ	การเสนอมาตรการ

เกี่ยวกับการกำาหนดราคาสินค้าและบริการ	

		 กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ	กระทรวงสาธารณสขุ	เปน็หนว่ยงานทีม่อีำานาจหนา้ทีต่ามพระราชบญัญตัิ

สถานพยาบาล	พ.ศ.2541	ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้	มาตรา	32(3)	กำาหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงอัตราค่ารักษา

พยาบาล	 ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย	 (ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย	ณ	 สถานพยาบาลนั้น)	 และมาตรา	 33																

ยงักำาหนดวา่	ผู้รบัอนุญาตสถานพยาบาลจะเรียกเกบ็หรือยนิยอมใหม้กีารเรยีกเกบ็คา่รกัษาพยาบาลหรอืคา่บรกิาร

อ่ืนเกินอัตราที่ได้แสดงไว้มิได้	 และจะต้องให้การบริการแก่ผู้ป่วยตามสิทธิที่ได้แสดงไว้	 นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอ

แนะแนวทางการจัดทำาบัญชีอัตราค่าบริการของสถานพยาบาลเอกชน	 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข																			

ฉบับที่	3	เรื่อง	ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล	การบริการอื่นของสถานพยาบาล	และสิทธิของผู้ป่วยซึ่ง

ผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา	 32(3)	 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล	 พ.ศ.2541	 ซึ่งมีข้อเสนอแนะ													

อัตราค่ารักษาพยาบาล	 เช่น	 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด	 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	 ค่าบริการโลหิตและส่วน

ประกอบของโลหิต	 ค่าตรวจวินิจฉัย	 ค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์	 ตลอดจนแนวทางการแสดง																									

รายละเอียดต่างๆ	แต่ข้อเสนอแนะนั้นไม่ได้มีสภาพบังคับทางกฎหมาย	

		 สว่นเรือ่งราคายา	ไมม่กีฎหมายใดกำาหนดไวโ้ดยเฉพาะ	จงึเป็นไปตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยราคาสนิค้า

และบริการ	พ.ศ.2542

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีผลอย่างไรบ้าง

	 2.1	กระทรวงพาณิชย์ต้องมีหน้าที่ควบคุมราคาสินค้าและบริการตามกฎหมาย

		 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	พ.ศ.2542	ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการกลางว่า

ด้วยราคาสินค้าและบริการ	และกรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์	มีมาตรการที่น่าสนใจในการควบคุมราคา

สินค้าและบริการ	 เช่น	 กำาหนดการแสดงราคา	 กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีถือว่าเป็นการทำาให้ราคาต่ำ�เกิน

สมควรหรือสูงเกินสมควร	 การกำาหนดให้เป็นสินค้าควบคุมหรือบริการควบคุม	 ซึ่งจะทำาให้มีมาตรการอื่น																			

ตามมาได้	

	 2.2	ยาและบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการที่ต้องแสดงราคา

		 สินค้าหรือบริการต้องมีการแสดงราคา	 ซึ่งเป็นมาตรการทั่วไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า

และบริการ	พ.ศ.2542	อยู่แล้ว	ดังนั้น	จึงต้องแสดงราคายารักษาโรค	(ยาแผนโบราณ	ยาแผนปัจจุบัน	เวชภัณฑ์)	

หรอืคา่บรกิารทางการแพทย	์แตจ่ะแสดงอยา่งไรนัน้ก็พจิารณาตามประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้

และบริการ	เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ	ปี	25561		โดยเฉพาะข้อ	10	และข้อ	11	ซึ่งกำาหนดว่า

1ประกาศฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุด	ณ	วันที่เขียนบทความ(9	ก.ค.2558)
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 ทันสถานการณ์
ภก. ปรุฬห์ รุจนธำ รงค์

แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง
และพัฒนาระบบยา (กพย.)

การควบคุมราคายาและค่าบริการ
ทางการแพทย์ของไทย

	 จากกรณีที่มีการร้องเรียนของภาคประชาชนว่า	 ราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

เอกชนแพงเกนิไปนัน้	ทำาให้เกดิความสงสัยวา่	ประเทศไทยมกีฎหมายควบคมุราคายาหรอืคา่บริการทางการแพทย์

หรือไม่	 มีหน่วยงานใดบ้างที่ต้องรับผิดชอบดำาเนินการในเรื่องดังกล่าว	 ที่ผ่านมาได้ดำาเนินการอย่างไร																													

ในบทความนี้จะกล่าวถึงโดยสังเขปดังนี้

1. หน่วยงานที่มีกฎหมายที่ระบุเกี่ยวกับราคายาและค่าบริการทางการแพทย์

		 กรมการค้าภายใน	 กระทรวงพาณิชย์	 มีสำานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ							

เปน็หนว่ยงานทีม่อีำานาจหนา้ทีต่ามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร	พ.ศ.2542	มาตรา	16	ดแูลราคา

สนิคา้และบรกิารโดยท่ัวไป	เชน่	การติดตามความเคลือ่นไหวของราคาสนิค้าหรอืบริการควบคมุ	การเสนอมาตรการ

เกี่ยวกับการกำาหนดราคาสินค้าและบริการ	

		 กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ	กระทรวงสาธารณสขุ	เปน็หนว่ยงานทีม่อีำานาจหนา้ทีต่ามพระราชบญัญตัิ

สถานพยาบาล	พ.ศ.2541	ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้	มาตรา	32(3)	กำาหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงอัตราค่ารักษา

พยาบาล	 ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย	 (ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย	ณ	 สถานพยาบาลนั้น)	 และมาตรา	 33																

ยงักำาหนดวา่	ผู้รบัอนุญาตสถานพยาบาลจะเรยีกเกบ็หรือยนิยอมใหม้กีารเรยีกเกบ็คา่รกัษาพยาบาลหรอืคา่บรกิาร

อื่นเกินอัตราที่ได้แสดงไว้มิได้	 และจะต้องให้การบริการแก่ผู้ป่วยตามสิทธิที่ได้แสดงไว้	 นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอ

แนะแนวทางการจัดทำาบัญชีอัตราค่าบริการของสถานพยาบาลเอกชน	 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข																			

ฉบับที่	3	เรื่อง	ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล	การบริการอื่นของสถานพยาบาล	และสิทธิของผู้ป่วยซึ่ง

ผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา	 32(3)	 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล	 พ.ศ.2541	 ซึ่งมีข้อเสนอแนะ													

อัตราค่ารักษาพยาบาล	 เช่น	 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด	 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	 ค่าบริการโลหิตและส่วน

ประกอบของโลหิต	 ค่าตรวจวินิจฉัย	 ค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์	 ตลอดจนแนวทางการแสดง																									

รายละเอียดต่างๆ	แต่ข้อเสนอแนะนั้นไม่ได้มีสภาพบังคับทางกฎหมาย	

		 สว่นเรือ่งราคายา	ไมม่กีฎหมายใดกำาหนดไวโ้ดยเฉพาะ	จงึเป็นไปตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยราคาสนิค้า

และบริการ	พ.ศ.2542

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีผลอย่างไรบ้าง

	 2.1	กระทรวงพาณิชย์ต้องมีหน้าที่ควบคุมราคาสินค้าและบริการตามกฎหมาย

		 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	พ.ศ.2542	ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการกลางว่า

ด้วยราคาสินค้าและบริการ	และกรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์	มีมาตรการที่น่าสนใจในการควบคุมราคา

สินค้าและบริการ	 เช่น	 กำาหนดการแสดงราคา	 กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีถือว่าเป็นการทำาให้ราคาต่ำ�เกิน

สมควรหรือสูงเกินสมควร	 การกำาหนดให้เป็นสินค้าควบคุมหรือบริการควบคุม	 ซึ่งจะทำาให้มีมาตรการอื่น																			

ตามมาได้	

	 2.2	ยาและบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการที่ต้องแสดงราคา

		 สินค้าหรือบริการต้องมีการแสดงราคา	 ซึ่งเป็นมาตรการทั่วไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า

และบริการ	พ.ศ.2542	อยู่แล้ว	ดังนั้น	จึงต้องแสดงราคายารักษาโรค	(ยาแผนโบราณ	ยาแผนปัจจุบัน	เวชภัณฑ์)	

หรอืคา่บรกิารทางการแพทย	์แตจ่ะแสดงอยา่งไรนัน้ก็พจิารณาตามประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้

และบริการ	เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ	ปี	25561		โดยเฉพาะข้อ	10	และข้อ	11	ซึ่งกำาหนดว่า

1ประกาศฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุด	ณ	วันที่เขียนบทความ(9	ก.ค.2558)
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 ข้อ 10  กรณีสินค้าที่ผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้ามาในราชอาณาจักรได้พิมพ์หรือแสดงราคาไว้ท่ีฉลากภาชนะ

บรรจุ สิ่งที่หุ้มห่อหรือที่สินค้านั้น หากผู้จำาหน่ายประสงค์จะจำาหน่ายในราคาดังกล่าวก็ไม่ต้องแสดงราคา               

จำาหนา่ยใหม ่และใหถ้อืวา่ผู้จำาหนา่ยได้แสดงราคาจำาหนา่ยปลกี ตามขอ้ 3 แลว้ แตถ่า้ผูจ้ำาหนา่ยประสงคจ์ะจำาหน่าย

ในราคาที่แตกต่างไปจากราคาที่ผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้ามาในราชอาณาจักรได้พิมพ์หรือแสดงไว้แล้ว ต้องแสดงราคา

จำาหน่ายปลีกใหม่ ตามข้อ 3

 ข้อ 11  การแสดงราคาจำาหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 7 หรือข้อ 10 

ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำาหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ

  ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้จำาหน่ายหรือผู้ให้บริการจำาหน่าย หรือให้บริการแก่ผู้ซื้อ             

ต่ำ�กว่าราคาจำาหน่ายปลีกหรือค่าบริการที่แสดงไว้

 ข้อความดังกล่าวบอกอะไรบ้าง	

	 (1)	 ถ้าผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้าติดราคามาแล้ว	 หากผู้ขายจะขายยาราคาตามนี้	 ก็ไม่ต้องติดราคาใหม่																							

แต่ถ้าผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้าไม่ติดราคา	ผู้ขายก็ต้องติดราคา

		 (2)	ประกาศนี้ในข้อ	10	 ใช้คำาว่า	 “แตกต่าง”	หมายความว่า	ถ้าผู้ขายต้องการขายราคาต่ำ�กว่าหรือสูง

กว่าผูผ้ลิตหรอืผู้นำาเขา้ติดราคามากท็ำาได้	ดังนัน้	ถา้ต้องการขายใหแ้พงกวา่เดมิผูข้ายกต็ดิราคาใหม	่ทา้ยทีสุ่ดแลว้

ก็จะควบคุมราคาขายได้จริงหรือ	หากการเขียนกฎหมายในลักษณะดังกล่าวยังเปิดช่องให้ขึ้นราคาขายได้	

		 (3)	 การขายยาหรือคิดค่าบริการทางการแพทย์ให้ตรงกับราคาที่ติดไว้	 (ห้ามเกินราคาท่ีติดไว้)	 แต่ถ้า													

ลดราคาต่ำ�กว่าป้าย	แม้จะไม่ตรงกับราคาที่ติดไว้ก็ไม่ห้าม	และไม่บังคับต้องติดราคาใหม่

	 2.3	ยาเป็นสินค้าควบคุม	แต่บริการทางการแพทย์ยังไม่ใช่บริการควบคุม

		 การประกาศให้สินค้าใดเป็นสินค้าควบคุมหรือประกาศให้บริการใดเป็นบริการควบคุมมีขึ้นทุกปี	 และ

ประกาศจะมีอายุ	1	ปี	ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	พ.ศ.2542	มาตรา	24	ซึ่งยารักษาโรค

เป็นสินค้าควบคุมมาโดยตลอดทุกปี2		ส่วนค่าบริการทางการแพทย์ไม่ได้ถูกกำาหนดให้เป็นบริการควบคุม	แม้ว่ายา

รักษาโรคจะเป็นสินค้าควบคุมแต่ไม่เคยมีมาตรการอะไรตามมา	 ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ

บริการ	พ.ศ.2542	เมื่อมีการกำาหนดให้เป็นสินค้าหรือบริการควบคุมแล้วจะมีมาตรการที่จะใช้ได้	เช่น	

	 -	มาตรการตามมาตรา	25	 เช่น	กำาหนดราคาซื้อหรือราคาจำาหน่าย	หรือตรึงราคา	อัตรากำาไรสูงสุด														

ต่อหน่วย		แจ้งปริมาณ	สถานที่เก็บ	ต้นทุน	ค่าใช้จ่าย	แผนการผลิต	แผนการนำาเข้าแผน	การส่งออก	แผนการซื้อ	

แผนการจำาหน่าย	แผนการเปลีย่นแปลงราคาหรือรายการอืน่ใดหรอืสว่นลดในการจำาหนา่ย	กระบวนการผลติ	และ

วิธีการจำาหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 จัดให้มีการปันส่วนในการซื้อและการจำาหน่าย

สินค้า	สั่งให้จำาหน่ายตามปริมาณและราคาที่กำาหนด	ตลอดจนสั่งให้จำาหน่ายแก่ส่วนราชการหรือบุคคลใดตามที่

คณะกรรมการกำาหนด

	 -	 มาตรการตามมาตรา	 26	 เป็นหน้าที่ของผู้ผลิต	 ผู้นำาเข้าหรือผู้จำาหน่ายในการแจ้งข้อเท็จจริง	 เช่น													

แจ้งชื่อ	ราคาซื้อ	ราคาจำาหน่าย	มาตรฐาน	คุณภาพ	ขนาด	ปริมาณ	น้ำ�หนักต่อหน่วย	รวมทั้งชื่อและปริมาณวัตถุ

อันเป็นส่วนประกอบ	และลักษณะอย่างอื่น		

2ขณะทีเ่ขยีนบทความนี	้(9	ก.ค.2558)	มปีระกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิค้าและบรกิาร	เร่ือง	การกำาหนดสนิคา้

และบริการควบคุม	ปี	2558

	 เมื่อวันท่ี	 26	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.2550	 ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ															

เรือ่ง	แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการพจิารณาราคายารกัษาโรคแผนปจัจบุนั	ใหม้อีำานาจหนา้ที	่	(1)	ตดิตามสถานการณ์

ต้นทุนและราคาจำาหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบันที่มีสิทธิบัตรคุ้มครอง	หรือมีผู้จำาหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศ	

รวมทั้งปริมาณและความต้องการบริโภคยารักษาโรคแผนปัจจุบัน		(2)	ศึกษา	วิเคราะห์และกำาหนดมาตรการดูแล

ราคาจำาหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบันท่ีมีสิทธิบัตรคุ้มครอง	 หรือมีผู้จำาหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศ																										

ให้เหมาะสมและเป็นธรรม	 (3)	 เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงและความเห็น	 (4)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่																					

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมอบหมาย	 แต่กลับไม่มีมาตรการอะไรเลยเกี่ยวกับราคายา													

โดยเฉพาะยาที่มีสิทธิบัตรส่วนยาอื่นที่ไม่ใช่ยาที่มีสิทธิบัตรก็ไม่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดนี้

	 2.4	ในอดีตเคยมีมาตรการหรือไม่

		 เมือ่ครัง้นายอมเรศ	ศลิาออ่น	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย์ในขณะน้ัน	ไดม้ปีระกาศตามกฎหมายเก่า

ซ่ึงยังเป็นพระราชบัญญัติกำาหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด	พ.ศ.2522	 โดยออกประกาศคณะกรรมการ

กลางกำาหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด	 ฉบับท่ี	 183	 พ.ศ.2534	 เรื่อง	 กำาหนดมาตรการป้องกันการ															

ฉวยโอกาสขึ้นราคายารักษาโรคแผนปัจจุบัน	 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 30	 ธันวาคม	พ.ศ.2534)	 หลังจาก

ประกาศได้	 6	 เดือน	 ก็ต้องยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการกลางกำาหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด											

ฉบับที่	194	พ.ศ.2535	เรื่อง	ยกเลิกมาตรการป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคายารักษาโรคแผนปัจจุบัน	(ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา	2	กรกฎาคม	พ.ศ.2535)	จากนั้นก็ไม่มีมาตรการใดๆอีกเลย	

		 มาตรการที่ดำาเนินการในขณะนั้น	 เช่น	 การกำาหนดให้ผู้ผลิตหรือรับจ้างให้ผู้อื่นผลิตหรือนำาเข้ามา																				

ในราชอาณาจักรหรือรับมาจำาหน่าย	 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท	ชนิด	 ราคาจำาหน่าย	 ขนาด	ปริมาณและ									

น้ำ�หนักต่อหน่วยสินค้า	 การห้ามบุคคลข้างต้นขายเกินราคาท่ีแจ้งไว้และหากต้องการเปลี่ยนแปลงราคาจำาหน่าย

ต้องได้รับอนุญาต	 โดยย่ืนหลักเกณฑ์และวิธีการการคำานวณต้นทุนการผลิต	 การนำาเข้า	 การจำาหน่าย	 หลักฐาน											

ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงต้นทุน	 งบการเงินย้อนหลัง	 1	 ปี	 ปริมาณการผลิต	 การนำาเข้า	 การจำาหน่ายย้อนหลัง														

1	ปี	

		 จะเห็นได้ว่ามีความพยายามควบคุมราคายา	 แต่ก็ทำาได้ระยะสั้นเพียง	 6	 เดือนเท่านั้น	 ส่วนมาตรการ

ควบคุมค่ารักษาพยาบาลนั้น	กระทรวงพาณิชย์ไม่เคยกำาหนดมาตรการใดๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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 ข้อ 10  กรณีสินค้าที่ผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้ามาในราชอาณาจักรได้พิมพ์หรือแสดงราคาไว้ท่ีฉลากภาชนะ

บรรจุ สิ่งที่หุ้มห่อหรือที่สินค้านั้น หากผู้จำาหน่ายประสงค์จะจำาหน่ายในราคาดังกล่าวก็ไม่ต้องแสดงราคา               

จำาหนา่ยใหม ่และใหถ้อืวา่ผู้จำาหนา่ยไดแ้สดงราคาจำาหนา่ยปลกี ตามขอ้ 3 แลว้ แตถ่า้ผูจ้ำาหนา่ยประสงคจ์ะจำาหน่าย

ในราคาที่แตกต่างไปจากราคาที่ผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้ามาในราชอาณาจักรได้พิมพ์หรือแสดงไว้แล้ว ต้องแสดงราคา

จำาหน่ายปลีกใหม่ ตามข้อ 3

 ข้อ 11  การแสดงราคาจำาหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 7 หรือข้อ 10 

ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำาหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ

  ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้จำาหน่ายหรือผู้ให้บริการจำาหน่าย หรือให้บริการแก่ผู้ซื้อ             

ต่ำ�กว่าราคาจำาหน่ายปลีกหรือค่าบริการที่แสดงไว้

 ข้อความดังกล่าวบอกอะไรบ้าง	

	 (1)	 ถ้าผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้าติดราคามาแล้ว	 หากผู้ขายจะขายยาราคาตามนี้	 ก็ไม่ต้องติดราคาใหม่																							

แต่ถ้าผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้าไม่ติดราคา	ผู้ขายก็ต้องติดราคา

		 (2)	ประกาศนี้ในข้อ	10	 ใช้คำาว่า	 “แตกต่าง”	หมายความว่า	ถ้าผู้ขายต้องการขายราคาต่ำ�กว่าหรือสูง

กว่าผูผ้ลติหรอืผูน้ำาเขา้ติดราคามากท็ำาได้	ดงันัน้	ถา้ตอ้งการขายใหแ้พงกวา่เดมิผูข้ายกต็ดิราคาใหม	่ทา้ยทีสุ่ดแลว้

ก็จะควบคุมราคาขายได้จริงหรือ	หากการเขียนกฎหมายในลักษณะดังกล่าวยังเปิดช่องให้ขึ้นราคาขายได้	

		 (3)	 การขายยาหรือคิดค่าบริการทางการแพทย์ให้ตรงกับราคาที่ติดไว้	 (ห้ามเกินราคาท่ีติดไว้)	 แต่ถ้า													

ลดราคาต่ำ�กว่าป้าย	แม้จะไม่ตรงกับราคาที่ติดไว้ก็ไม่ห้าม	และไม่บังคับต้องติดราคาใหม่

	 2.3	ยาเป็นสินค้าควบคุม	แต่บริการทางการแพทย์ยังไม่ใช่บริการควบคุม

		 การประกาศให้สินค้าใดเป็นสินค้าควบคุมหรือประกาศให้บริการใดเป็นบริการควบคุมมีขึ้นทุกปี	 และ

ประกาศจะมีอายุ	1	ปี	ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	พ.ศ.2542	มาตรา	24	ซึ่งยารักษาโรค

เป็นสินค้าควบคุมมาโดยตลอดทุกปี2		ส่วนค่าบริการทางการแพทย์ไม่ได้ถูกกำาหนดให้เป็นบริการควบคุม	แม้ว่ายา

รักษาโรคจะเป็นสินค้าควบคุมแต่ไม่เคยมีมาตรการอะไรตามมา	 ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ

บริการ	พ.ศ.2542	เมื่อมีการกำาหนดให้เป็นสินค้าหรือบริการควบคุมแล้วจะมีมาตรการที่จะใช้ได้	เช่น	

	 -	มาตรการตามมาตรา	25	 เช่น	กำาหนดราคาซื้อหรือราคาจำาหน่าย	หรือตรึงราคา	อัตรากำาไรสูงสุด														

ต่อหน่วย		แจ้งปริมาณ	สถานที่เก็บ	ต้นทุน	ค่าใช้จ่าย	แผนการผลิต	แผนการนำาเข้าแผน	การส่งออก	แผนการซื้อ	

แผนการจำาหนา่ย	แผนการเปลีย่นแปลงราคาหรือรายการอืน่ใดหรอืสว่นลดในการจำาหนา่ย	กระบวนการผลติ	และ

วิธีการจำาหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 จัดให้มีการปันส่วนในการซื้อและการจำาหน่าย

สินค้า	สั่งให้จำาหน่ายตามปริมาณและราคาที่กำาหนด	ตลอดจนสั่งให้จำาหน่ายแก่ส่วนราชการหรือบุคคลใดตามที่

คณะกรรมการกำาหนด

	 -	 มาตรการตามมาตรา	 26	 เป็นหน้าที่ของผู้ผลิต	 ผู้นำาเข้าหรือผู้จำาหน่ายในการแจ้งข้อเท็จจริง	 เช่น													

แจ้งชื่อ	ราคาซื้อ	ราคาจำาหน่าย	มาตรฐาน	คุณภาพ	ขนาด	ปริมาณ	น้ำ�หนักต่อหน่วย	รวมทั้งชื่อและปริมาณวัตถุ

อันเป็นส่วนประกอบ	และลักษณะอย่างอื่น		

2ขณะทีเ่ขยีนบทความนี	้(9	ก.ค.2558)	มปีระกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิค้าและบรกิาร	เร่ือง	การกำาหนดสนิคา้

และบริการควบคุม	ปี	2558

	 เมื่อวันท่ี	 26	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.2550	 ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ															

เรือ่ง	แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการพจิารณาราคายารกัษาโรคแผนปจัจบุนั	ใหม้อีำานาจหนา้ที	่	(1)	ตดิตามสถานการณ์

ต้นทุนและราคาจำาหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบันที่มีสิทธิบัตรคุ้มครอง	หรือมีผู้จำาหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศ	

รวมทั้งปริมาณและความต้องการบริโภคยารักษาโรคแผนปัจจุบัน		(2)	ศึกษา	วิเคราะห์และกำาหนดมาตรการดูแล

ราคาจำาหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบันท่ีมีสิทธิบัตรคุ้มครอง	 หรือมีผู้จำาหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศ																										

ให้เหมาะสมและเป็นธรรม	 (3)	 เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงและความเห็น	 (4)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่																					

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมอบหมาย	 แต่กลับไม่มีมาตรการอะไรเลยเกี่ยวกับราคายา													

โดยเฉพาะยาที่มีสิทธิบัตรส่วนยาอื่นที่ไม่ใช่ยาที่มีสิทธิบัตรก็ไม่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดนี้

	 2.4	ในอดีตเคยมีมาตรการหรือไม่

		 เมือ่ครัง้นายอมเรศ	ศลิาออ่น	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย์ในขณะน้ัน	ไดม้ปีระกาศตามกฎหมายเก่า

ซ่ึงยังเป็นพระราชบัญญัติกำาหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด	พ.ศ.2522	 โดยออกประกาศคณะกรรมการ

กลางกำาหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด	 ฉบับท่ี	 183	 พ.ศ.2534	 เรื่อง	 กำาหนดมาตรการป้องกันการ															

ฉวยโอกาสขึ้นราคายารักษาโรคแผนปัจจุบัน	 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 30	 ธันวาคม	พ.ศ.2534)	 หลังจาก

ประกาศได้	 6	 เดือน	 ก็ต้องยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการกลางกำาหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด											

ฉบับที่	194	พ.ศ.2535	เรื่อง	ยกเลิกมาตรการป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคายารักษาโรคแผนปัจจุบัน	(ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา	2	กรกฎาคม	พ.ศ.2535)	จากนั้นก็ไม่มีมาตรการใดๆอีกเลย	

		 มาตรการที่ดำาเนินการในขณะนั้น	 เช่น	 การกำาหนดให้ผู้ผลิตหรือรับจ้างให้ผู้อื่นผลิตหรือนำาเข้ามา																				

ในราชอาณาจักรหรือรับมาจำาหน่าย	 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท	ชนิด	 ราคาจำาหน่าย	 ขนาด	ปริมาณและ									

น้ำ�หนักต่อหน่วยสินค้า	 การห้ามบุคคลข้างต้นขายเกินราคาท่ีแจ้งไว้และหากต้องการเปลี่ยนแปลงราคาจำาหน่าย

ต้องได้รับอนุญาต	 โดยย่ืนหลักเกณฑ์และวิธีการการคำานวณต้นทุนการผลิต	 การนำาเข้า	 การจำาหน่าย	 หลักฐาน											

ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงต้นทุน	 งบการเงินย้อนหลัง	 1	 ปี	 ปริมาณการผลิต	 การนำาเข้า	 การจำาหน่ายย้อนหลัง														

1	ปี	

		 จะเห็นได้ว่ามีความพยายามควบคุมราคายา	 แต่ก็ทำาได้ระยะสั้นเพียง	 6	 เดือนเท่านั้น	 ส่วนมาตรการ

ควบคุมค่ารักษาพยาบาลนั้น	กระทรวงพาณิชย์ไม่เคยกำาหนดมาตรการใดๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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	 2.5	สินค้าอื่นที่มีการควบคุม

		 ยารักษาโรคแม้จะเป็นสินค้าควบคุม	แต่ถึงขณะนี้	(ปี	พ.ศ.2558)	ก็ยังไม่มีมาตรการใดๆ	ส่วนสินค้าอื่นที่

เป็นสินค้าควบคุมเช่นกัน	เช่น	ผ้าอนามัย	ยาป้องกันหรือกำาจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช	ผงซักฟอก	อาหารกึ่งสำาเร็จรูป

บรรจุภาชนะผนึก	กลับมีมาตรการที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป	ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้	

สินค้า

(ปี 2558)

แจ้งต้นทุน

การผลิต/

นำาเข้า

แจ้งราคา

จำาหน่าย

แจ้ง

แผนการ

จำาหน่าย

แจ้งการ

ส่งเสริม

การขาย

แจ้งเมื่อ

เปลี่ยนแปลง

ราคา

ห้ามจำาหน่าย

เกินราคา

แจ้ง (เว้นแต่

ได้รับ

อนุญาต)

ผ้าอนามัย / / / / /
ย า ป้ อ ง กั น ห รื อ

กำาจัดศัตรูพืชหรือ

โรคพืช

/ / / / /

ผงซักฟอก / / / /
อาหารกึง่สำาเรจ็รปู

บรรจุภาชนะผนึก
/ / / /

3. สิ่งที่กำาลังดำาเนินการในปัจจุบันและจะดำาเนินการในอนาคต

		 เมื่อมีข้อร้องเรียนว่า	 ราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนแพงเกินไป	 รวมทั้ง																	

มีการรณรงค์จากผู้บริโภคเพื่อให้แก้ปัญหานี้	 รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปดำาเนินการ											

แก้ไขปัญหา	 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่	 814/2558	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการ

อำานวยการและคณะกรรมการดำาเนินการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง	 ลงวันที่	 22	 พฤษภาคม	พ.ศ.2558												

เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาตลอดจนผลกระทบทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัคา่รกัษาพยาบาลราคาแพง	จดัทำาขอ้เสนอและแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง	 นอกจากนี้สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการประชุมชี้แจง	

เรื่อง	การแสดงราคาขายปลีกของยาสำาเร็จรูป	วันพฤหัสบดีที่	25	มิถุนายน	พ.ศ.2558	และประกาศผ่านเว็บไซต์

สำานกัยา	สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา	เพือ่ขอความรว่มมอืใหผู้ร้บัอนญุาตผลติและนำาเข้ายาแผนปจัจบุนั

สำาหรับมนุษย์ทุกบริษัทดำาเนินการจัดทำาข้อมูลราคาขายปลีกยาสำาเร็จรูป	ส่งสำานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาทาง	e-mail	fdaprices@gmail.com	ภายในวันที่	1	สิงหาคม	พ.ศ.2558

	 ด้านการดำาเนินงานในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้น	ต้องติดตามว่าท้ายที่สุดแล้ว	คณะกรรมการกลาง

ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	จะมีการออกประกาศหรือกำาหนดมาตรการใดออกมาบ้าง	

	 ส่วนทิศทางกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.	 ....	 (ร่างที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา															

ตรวจพิจารณาแล้ว	 เรื่องเสร็จที่	 1017/2557)	 ได้มีความพยายามเสนอให้มีการแสดงโครงสร้างราคายา	 แต่								

กระทรวงพาณิชย์มีหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี	 พณ	 0703/275	 ลงวันท่ี	 15	 มกราคม	 2558	 เรื่อง	 ความเห็นต่อร่าง																				

พระราชบัญญัติยา	พ.ศ.	....	เรียน	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ในประเด็นการแสดงโครงสร้างราคายา	ว่ามีผลกระทบ

ตอ่กลไกการควบคุมราคา	เน่ืองจากอาจซ้อนกับภารกจิของกระทรวงพาณชิย์ท่ีมบีทบาทหลักในการควบคุมราคา

สินค้าและบริการให้เป็นธรรม	และแสดงความเห็นต่อไปว่ามีผลกระทบต่อการเข้าถึงยาใหม่ของผู้ป่วย	แม้จะทำาให้

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบต้นทุนท่ีใช้ในการผลิต	 แต่อาจส่งผลให้ผู้ขอข้ึนทะเบียนตำารับยาท่ีไม่

ตอ้งการเปดิเผยขอ้มลูโครงสรา้งราคายาเลอืกไมข่ึน้ทะเบยีนตำารบัยาดงักลา่วในไทย	สง่ผลใหไ้มม่ยีาใหมด่งักลา่ว

จำาหน่ายในไทย	และมผีลกระทบตอ่ผูป้ว่ยท่ีจำาเปน็ตอ้งใช้ยาดงักลา่ว	ขณะเดยีวกันเปน็การเลอืกปฏบิตัใิหแ้จง้ขอ้มลู

โครงสร้างราคายาเฉพาะกรณียาที่มีสิทธิบัตรเท่านั้น	 นอกจากนี้การห้ามผู้อนุญาตขึ้นทะเบียนตำารับยา																							

หากเหน็วา่ยาท่ีขอขึน้ทะเบียนมสีทิธิบตัรโครงสรา้งราคายาไมเ่หมาะสม	อาจสง่ผลใหย้าใหมบ่างตวัถูกปฏเิสธการ

ขึน้ทะเบยีนตำารบัยา	ดว้ยเหตผุลดา้นโครงสรา้งราคายาไมเ่หมาะสม	ทำาใหผู้ป้ว่ยท่ีสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยยา

ไม่สามารถเข้าถึงยาดังกล่าวได้	เนื่องจากไม่มียาใหม่เข้ามาจำาหน่ายในไทย	ในระยะยาวจะทำาให้ไม่เกิดการพัฒนา

ยาสามัญ	 (generic	 drug)	 ของตำารับยาดังกล่าว	 ดังน้ัน	 หากครม.เห็นด้วยกับกระทรวงพาณิชย์	 ก็จะทำาให้																					

พระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.	 ....	 ไม่มีมาตรการแสดงโครงสร้างราคาเพื่อการควบคุมราคายาตามข้อเรียกร้องของ													

ภาคประชาชน	

		 ต้องติดตามต่อในอนาคตว่าหน่วยงานรัฐของไทยจะมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาและจะสามารถ

ควบคุมราคายาและค่าบริการทางแพทย์ได้สำาเร็จเป็นรูปธรรมเพียงใด
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	 2.5	สินค้าอื่นที่มีการควบคุม

		 ยารักษาโรคแม้จะเป็นสินค้าควบคุม	แต่ถึงขณะนี้	(ปี	พ.ศ.2558)	ก็ยังไม่มีมาตรการใดๆ	ส่วนสินค้าอื่นที่

เป็นสินค้าควบคุมเช่นกัน	เช่น	ผ้าอนามัย	ยาป้องกันหรือกำาจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช	ผงซักฟอก	อาหารกึ่งสำาเร็จรูป

บรรจุภาชนะผนึก	กลับมีมาตรการที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป	ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้	

สินค้า

(ปี 2558)

แจ้งต้นทุน

การผลิต/

นำาเข้า

แจ้งราคา

จำาหน่าย

แจ้ง

แผนการ

จำาหน่าย

แจ้งการ

ส่งเสริม

การขาย

แจ้งเมื่อ

เปลี่ยนแปลง

ราคา

ห้ามจำาหน่าย

เกินราคา

แจ้ง (เว้นแต่

ได้รับ

อนุญาต)

ผ้าอนามัย / / / / /
ย า ป้ อ ง กั น ห รื อ

กำาจัดศัตรูพืชหรือ

โรคพืช

/ / / / /

ผงซักฟอก / / / /
อาหารกึง่สำาเรจ็รปู

บรรจุภาชนะผนึก
/ / / /

3. สิ่งที่กำาลังดำาเนินการในปัจจุบันและจะดำาเนินการในอนาคต

		 เมื่อมีข้อร้องเรียนว่า	 ราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนแพงเกินไป	 รวมทั้ง																	

มีการรณรงค์จากผู้บริโภคเพื่อให้แก้ปัญหานี้	 รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปดำาเนินการ											

แก้ไขปัญหา	 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่	 814/2558	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการ

อำานวยการและคณะกรรมการดำาเนินการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง	 ลงวันที่	 22	 พฤษภาคม	พ.ศ.2558												

เพือ่ศกึษาสภาพปญัหาตลอดจนผลกระทบทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัคา่รกัษาพยาบาลราคาแพง	จดัทำาขอ้เสนอและแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง	 นอกจากนี้สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการประชุมชี้แจง	

เรื่อง	การแสดงราคาขายปลีกของยาสำาเร็จรูป	วันพฤหัสบดีที่	25	มิถุนายน	พ.ศ.2558	และประกาศผ่านเว็บไซต์

สำานกัยา	สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา	เพือ่ขอความรว่มมอืใหผู้ร้บัอนญุาตผลติและนำาเข้ายาแผนปจัจบุนั

สำาหรับมนุษย์ทุกบริษัทดำาเนินการจัดทำาข้อมูลราคาขายปลีกยาสำาเร็จรูป	ส่งสำานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาทาง	e-mail	fdaprices@gmail.com	ภายในวันที่	1	สิงหาคม	พ.ศ.2558

	 ด้านการดำาเนินงานในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้น	ต้องติดตามว่าท้ายที่สุดแล้ว	คณะกรรมการกลาง

ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	จะมีการออกประกาศหรือกำาหนดมาตรการใดออกมาบ้าง	

	 ส่วนทิศทางกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.	 ....	 (ร่างที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา															

ตรวจพิจารณาแล้ว	 เรื่องเสร็จที่	 1017/2557)	 ได้มีความพยายามเสนอให้มีการแสดงโครงสร้างราคายา	 แต่								

กระทรวงพาณิชย์มีหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี	 พณ	 0703/275	 ลงวันท่ี	 15	 มกราคม	 2558	 เรื่อง	 ความเห็นต่อร่าง																				

พระราชบัญญัติยา	พ.ศ.	....	เรียน	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ในประเด็นการแสดงโครงสร้างราคายา	ว่ามีผลกระทบ

ตอ่กลไกการควบคุมราคา	เน่ืองจากอาจซ้อนกับภารกจิของกระทรวงพาณชิย์ท่ีมบีทบาทหลักในการควบคุมราคา

สินค้าและบริการให้เป็นธรรม	และแสดงความเห็นต่อไปว่ามีผลกระทบต่อการเข้าถึงยาใหม่ของผู้ป่วย	แม้จะทำาให้

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบต้นทุนท่ีใช้ในการผลิต	 แต่อาจส่งผลให้ผู้ขอข้ึนทะเบียนตำารับยาท่ีไม่

ตอ้งการเปดิเผยขอ้มลูโครงสรา้งราคายาเลอืกไมข่ึน้ทะเบยีนตำารบัยาดงักลา่วในไทย	สง่ผลใหไ้มม่ยีาใหมด่งักลา่ว

จำาหน่ายในไทย	และมผีลกระทบตอ่ผูป้ว่ยท่ีจำาเปน็ตอ้งใช้ยาดงักลา่ว	ขณะเดยีวกันเปน็การเลอืกปฏบิตัใิหแ้จง้ขอ้มลู

โครงสร้างราคายาเฉพาะกรณียาที่มีสิทธิบัตรเท่านั้น	 นอกจากนี้การห้ามผู้อนุญาตขึ้นทะเบียนตำารับยา																							

หากเหน็วา่ยาท่ีขอขึน้ทะเบียนมสีทิธิบตัรโครงสรา้งราคายาไมเ่หมาะสม	อาจสง่ผลใหย้าใหมบ่างตวัถูกปฏเิสธการ

ขึน้ทะเบยีนตำารบัยา	ดว้ยเหตผุลดา้นโครงสรา้งราคายาไมเ่หมาะสม	ทำาใหผู้ป้ว่ยท่ีสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยยา

ไม่สามารถเข้าถึงยาดังกล่าวได้	เนื่องจากไม่มียาใหม่เข้ามาจำาหน่ายในไทย	ในระยะยาวจะทำาให้ไม่เกิดการพัฒนา

ยาสามัญ	 (generic	 drug)	 ของตำารับยาดังกล่าว	 ดังน้ัน	 หากครม.เห็นด้วยกับกระทรวงพาณิชย์	 ก็จะทำาให้																					

พระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.	 ....	 ไม่มีมาตรการแสดงโครงสร้างราคาเพื่อการควบคุมราคายาตามข้อเรียกร้องของ													

ภาคประชาชน	

		 ต้องติดตามต่อในอนาคตว่าหน่วยงานรัฐของไทยจะมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาและจะสามารถ

ควบคุมราคายาและค่าบริการทางแพทย์ได้สำาเร็จเป็นรูปธรรมเพียงใด
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ไฮไลท์
ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา                                                                                                                                           

ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ทุกข์ของประชาชน

จากค่ายาและค่ารักษาพยาบาล

	 เนื่องจากยาและการรักษาพยาบาลช่วยให้

มนุษย์ พ้นจากการทนทุกข์ทรมานและความตาย																

ก่อนเวลาอันควรได้		ดังนั้น	“ยาและการรักษาพยาบาล

คือสินค้าและบริการด้านคุณธรรม”	

	 คา่ยาและค่ารักษาพยาบาลน้ัน	เม่ือถกูเรียกเกบ็

เท่าไรก็ต้องจ่าย	 จะมีใครสักกี่คนท่ีกล้าต่อรองเพราะ

ประชาชนไม่มีความรู้เร่ืองการแพทย์และเร่ืองยา															

การฉกฉวยโอกาสที่จะเรียกค่ายาและค่ารักษาที่แพง				

เกินจริงก็ยากที่จะตรวจสอบได้	 	 เรียกได้ว่าต้องพึ่งพา

จริยธรรม	คุณธรรมและจิตสำานึกล้วนๆในเรื่องเหล่านี้	

	 ปัญหาเรื่องค่ายาและค่ารักษาแพงรุนแรง												

ขึ้นเรื่อยๆ	 และหลังจากรัฐบาลประกาศนโยบาย															

เมดิคอลฮับ	 รพ.เอกชนในตลาดหลักทรัพย์ก็ยิ่งคึกคัก		

สนิคา้คุณธรรมถกูนำาไปทำากำาไรกนัอย่างเป็นกอบเป็นกำา		

ตั้งราคาตามใจชอบ	 โดยผู้รับบริการไร้อำานาจต่อรอง		

ไร้การควบคุมและปราศจากกลไกการตรวจสอบที่													

เปน็ธรรม		ปญัหาจงึหมักหมม	จากดินพอกหางหมูกลาย

เป็นภูเขาน้ำ�แข็งก้อนมหึมาเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข

แม้แต่ส่วนน้อยที่โผล่พ้นน้ำ�ขึ้นมาแล้ว		

	 ในอดีตเมื่อประชาชนรู้สึกว่าค่ายาแพง																	

ค่ารักษาโหด	 พวกเราก็ได้แต่บ่นในหมู่ญาติพี่น้อง															

เพ่ือนฝงูแลว้เรือ่งกเ็งยีบหายไป	แต่ในยุคปจัจบุนัเสียงบน่

สะสมพอกพูนอยู่ในโลกโซเชียลออนไลน์	 แลกเปลี่ยน

ถ่ายเทความเดือดร้อนส่งต่อกันเป็นวงกว้าง	 ทำาให้รับรู้

ว่าสังคมเก็บกดกับปัญหาเหล่านี้มากแค่ไหน	 เมื่อดิฉัน

เปิดแคมเปญเรียกร้องให้ต้ังคณะกรรมการกลางเพื่อ												

คุมคา่รกัษารพ.เอกชน		จงึมปีระชาชนร่วมลงชือ่มากถงึ	

3.3	 หมื่นชื่อภายในสองสัปดาห์	 ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพียง	1	หมื่นชื่อ	สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเรื่องค่ายาและ

ค่ารักษาที่แพงเกินจริงมีอยู่จริงและมีเป็นจำานวนมาก

และยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

	 ปญัหาคา่ยาและคา่รกัษาแพงเกนิจรงิ	จะแกไ้ด้

หรอืไม?่		จากการรบัเรือ่งรอ้งเรียนจากประชาชนทีเ่ดอืด

ร้อนมา13	 ปี	 และเห็นปัญหาในแวดวงสาธารณสุข														

มานาน		ยอมรบัวา่หนกัใจมากและเกรงวา่จะแกไ้ขไมไ่ด	้

เนื่องจากกลุ่มทุนธุรกิจรพ.เอกชน	 ต่างก็ส่งคนของ

ตนเองไปกุมอำานาจอยู่ในระดับนโยบาย	 และได้รับ													

ความเกรงใจอย่างมากจากภาครัฐ

	 ดิฉันไม่ได้ต่อต้านการทำาธุรกิจรพ.เอกชน													

แต่อยากเห็นการทำาธุรกิจเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล

และรับผิดชอบต่อสังคม	 ภายใต้กฎกติกามารยาท													

รว่มกนั	ไมใ่ชเ่อารดัเอาเปรยีบ	โดยใครๆกแ็ตะตอ้งไมไ่ด	้

อย่างเช่นปัจจุบัน

	 หลังจากที่นายกรัฐมนตรีรับรู้ปัญหาและ													

สัง่การใหม้กีารแกไ้ข	ประชาชนรูส้กึมคีวามหวงัอย่างยิง่	

มีการระดมทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหา												

แต่แล้วก็กลายเป็นไฟไหม้ฟาง	 เนื่องมาตรการแก้ไข

ปัญหาที่ประกาศออกมานั้น	 ไม่ได้รับความร่วมมือจาก

กลุม่ธรุกจิรพ.เอกชน	ทำาใหย้งัมปีระชาชนเดอืดรอ้นจาก

การถูกรพ.เอกชนเรียกเก็บเงินกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและ

ยังมีประชาชนรวมถึงชาวต่างชาติเดือดร้อนจากการ

เรียกเก็บค่ารักษาที่สงสัยว่าแพงเกินจริงอยู่		

	 ถึงเวลาหรือยังท่ีรัฐบาลจะเอาจริงเอาจังและ

เด็ดขาด	 เลิกเกรงใจหน่วยงานหรือองค์กรที่เคยมี														

สว่นสรา้งปัญหา	ดว้ยการตัง้คณะกรรมการกลางจรงิๆ

เข้ามาสางปัญหาอย่างจริงจัง		

	 ถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลจะคืนความสุขให้กับ

คนไข้ไทยทั้งประเทศ?

 รู้เขา รู้เรา
ผศ.พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง 

บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่ปรึกษาอิสระด้านบัญชีและการเงิน

อดีตผู้ช่วยคณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โครงสร้างต้นทุนราคายาที่รู้ได้?
The disclosed cost structure of prescription drugs pricing?

	 	 การเสียชีวิตของประชากรจากความเจ็บป่วยมีจำานวน

สูงขึ้นทุกปี	 ระหว่างปี	 2552	 ถึง	 ปี	 2556	 มีผู้เสียชีวิตจากความ														

เจ็บป่วย	393,916	คน		411,331	คน		414,670	คน		415,141	คน	

และ	426,065	คนตามลำาดบั	โดยมโีรคมะเรง็เป็นลำาดบัแรก	(รวบรวม

และวิเคราะห์โดย	:	กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

สุขภาพ	 สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	 สำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข	 กระทรวงสาธารณสุข)	 สาเหตุหนึ่งท่ีทำาให้คนไทย											

เสยีชวีติจากความเจบ็ปว่ยสงูขึน้	เกดิจากการไมส่ามารถเขา้ถงึยา

ได้ทันเวลาเนื่องจากยามีราคาแพง	ยาเป็นปัจจัยสี่ที่อุตสาหกรรม

สามารถทำากำาไรได้อย่างงาม	ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คำานึงถึงผลกำาไรทางธุรกิจ	ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการ

จัดตั้งธุรกิจ	ด้วยเหตุนี้รัฐบาลต้องมีมาตรการต่างๆเข้ามาควบคุม	เช่นการกำาหนดราคากลางของยา	เพื่อควบคุม

ราคายาให้เหมาะสม	ปัจจัยหนึ่งที่จะพิจารณาว่าราคายาเหมาะสมหรือไม่	คือการทราบโครงสร้างต้นทุนราคายา	

ยาที่จำาหน่ายในประเทศไทย	ประกอบด้วยยาที่นำาเข้าจากต่างประเทศและยาที่ผลิตภายในประเทศ

 โครงสร้างต้นทุนของยานำาเข้าประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

ต้นทุน

สินค้าเป็นความลับขอ
ง
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ราคาขาย	หากทราบ
ต้นทุนสินค้าก็จะ

สามารถทราบผลกำาไ
รของธุรกิจนั้นๆ											

ว่ามีจำานวนมากน้อยเ
พียงไร	ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อทั้งภาพพจน์และภ
าษีอากรที่จะต้อง

เสีย	ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว
ธุรกิจจะยอม

เปิดเผยข้อมูลหรือ	?

ราคานำาเข้า

ค่าภาษีศุลกากร
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ผลขาดทุนจากอัตรา
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ไฮไลท์
ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา                                                                                                                                           

ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ทุกข์ของประชาชน

จากค่ายาและค่ารักษาพยาบาล

	 เนื่องจากยาและการรักษาพยาบาลช่วยให้

มนุษย์พ้นจากการทนทุกข์ทรมานและความตาย																

ก่อนเวลาอันควรได้		ดังนั้น	“ยาและการรักษาพยาบาล

คือสินค้าและบริการด้านคุณธรรม”	

	 คา่ยาและค่ารักษาพยาบาลนัน้	เม่ือถกูเรยีกเกบ็

เท่าไรก็ต้องจ่าย	 จะมีใครสักกี่คนท่ีกล้าต่อรองเพราะ

ประชาชนไม่มีความรู้ เรื่องการแพทย์และเรื่องยา															

การฉกฉวยโอกาสที่จะเรียกค่ายาและค่ารักษาที่แพง				

เกินจริงก็ยากที่จะตรวจสอบได้	 	 เรียกได้ว่าต้องพึ่งพา

จริยธรรม	คุณธรรมและจิตสำานึกล้วนๆในเรื่องเหล่านี้	

	 ปัญหาเรื่องค่ายาและค่ารักษาแพงรุนแรง												

ขึ้นเรื่อยๆ	 และหลังจากรัฐบาลประกาศนโยบาย															

เมดิคอลฮับ	 รพ.เอกชนในตลาดหลักทรัพย์ก็ยิ่งคึกคัก		

สนิคา้คุณธรรมถกูนำาไปทำากำาไรกนัอยา่งเป็นกอบเป็นกำา		

ตั้งราคาตามใจชอบ	 โดยผู้รับบริการไร้อำานาจต่อรอง		

ไร้การควบคุมและปราศจากกลไกการตรวจสอบที่													

เปน็ธรรม		ปญัหาจงึหมักหมม	จากดินพอกหางหมกูลาย

เป็นภูเขาน้ำ�แข็งก้อนมหึมาเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข

แม้แต่ส่วนน้อยที่โผล่พ้นน้ำ�ขึ้นมาแล้ว		

	 ในอดีตเมื่อประชาชนรู้สึกว่าค่ายาแพง																	

ค่ารักษาโหด	 พวกเราก็ได้แต่บ่นในหมู่ญาติพี่น้อง															

เพือ่นฝงูแลว้เรือ่งกเ็งยีบหายไป	แต่ในยุคปจัจบุนัเสียงบน่

สะสมพอกพูนอยู่ในโลกโซเชียลออนไลน์	 แลกเปลี่ยน

ถ่ายเทความเดือดร้อนส่งต่อกันเป็นวงกว้าง	 ทำาให้รับรู้

ว่าสังคมเก็บกดกับปัญหาเหล่านี้มากแค่ไหน	 เมื่อดิฉัน

เปิดแคมเปญเรียกร้องให้ต้ังคณะกรรมการกลางเพื่อ												

คมุคา่รกัษารพ.เอกชน		จงึมปีระชาชนรว่มลงชือ่มากถงึ	

3.3	 หมื่นชื่อภายในสองสัปดาห์	 ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพียง	1	หมื่นชื่อ	สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเรื่องค่ายาและ

ค่ารักษาที่แพงเกินจริงมีอยู่จริงและมีเป็นจำานวนมาก

และยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

	 ปญัหาคา่ยาและคา่รกัษาแพงเกนิจรงิ	จะแกไ้ด้

หรอืไม?่		จากการรบัเรือ่งรอ้งเรียนจากประชาชนทีเ่ดอืด

ร้อนมา13	 ปี	 และเห็นปัญหาในแวดวงสาธารณสุข														

มานาน		ยอมรบัวา่หนกัใจมากและเกรงวา่จะแกไ้ขไมไ่ด	้

เนื่องจากกลุ่มทุนธุรกิจรพ.เอกชน	 ต่างก็ส่งคนของ

ตนเองไปกุมอำานาจอยู่ในระดับนโยบาย	 และได้รับ													

ความเกรงใจอย่างมากจากภาครัฐ

	 ดิฉันไม่ได้ต่อต้านการทำาธุรกิจรพ.เอกชน													

แต่อยากเห็นการทำาธุรกิจเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล

และรับผิดชอบต่อสังคม	 ภายใต้กฎกติกามารยาท													

รว่มกนั	ไมใ่ชเ่อารดัเอาเปรยีบ	โดยใครๆกแ็ตะตอ้งไมไ่ด	้

อย่างเช่นปัจจุบัน

	 หลังจากที่นายกรัฐมนตรีรับรู้ปัญหาและ													

สัง่การใหม้กีารแกไ้ข	ประชาชนรูส้กึมคีวามหวงัอย่างยิง่	

มีการระดมทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหา												

แต่แล้วก็กลายเป็นไฟไหม้ฟาง	 เนื่องมาตรการแก้ไข

ปัญหาที่ประกาศออกมานั้น	 ไม่ได้รับความร่วมมือจาก

กลุม่ธรุกจิรพ.เอกชน	ทำาใหย้งัมปีระชาชนเดอืดรอ้นจาก

การถูกรพ.เอกชนเรียกเก็บเงินกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและ

ยังมีประชาชนรวมถึงชาวต่างชาติเดือดร้อนจากการ

เรียกเก็บค่ารักษาที่สงสัยว่าแพงเกินจริงอยู่		

	 ถึงเวลาหรือยังท่ีรัฐบาลจะเอาจริงเอาจังและ

เด็ดขาด	 เลิกเกรงใจหน่วยงานหรือองค์กรที่เคยมี														

สว่นสรา้งปัญหา	ดว้ยการตัง้คณะกรรมการกลางจรงิๆ

เข้ามาสางปัญหาอย่างจริงจัง		

	 ถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลจะคืนความสุขให้กับ

คนไข้ไทยทั้งประเทศ?

 รู้เขา รู้เรา
ผศ.พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง 

บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่ปรึกษาอิสระด้านบัญชีและการเงิน

อดีตผู้ช่วยคณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โครงสร้างต้นทุนราคายาที่รู้ได้?
The disclosed cost structure of prescription drugs pricing?

	 	 การเสียชีวิตของประชากรจากความเจ็บป่วยมีจำานวน

สูงขึ้นทุกปี	 ระหว่างปี	 2552	 ถึง	 ปี	 2556	 มีผู้เสียชีวิตจากความ														

เจ็บป่วย	393,916	คน		411,331	คน		414,670	คน		415,141	คน	

และ	426,065	คนตามลำาดบั	โดยมโีรคมะเรง็เป็นลำาดบัแรก	(รวบรวม

และวิเคราะห์โดย	:	กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

สุขภาพ	 สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	 สำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข	 กระทรวงสาธารณสุข)	 สาเหตุหนึ่งท่ีทำาให้คนไทย											

เสยีชวีติจากความเจบ็ปว่ยสงูขึน้	เกดิจากการไมส่ามารถเขา้ถงึยา

ได้ทันเวลาเนื่องจากยามีราคาแพง	ยาเป็นปัจจัยสี่ที่อุตสาหกรรม

สามารถทำากำาไรได้อย่างงาม	ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คำานึงถึงผลกำาไรทางธุรกิจ	ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการ

จัดตั้งธุรกิจ	ด้วยเหตุนี้รัฐบาลต้องมีมาตรการต่างๆเข้ามาควบคุม	เช่นการกำาหนดราคากลางของยา	เพื่อควบคุม

ราคายาให้เหมาะสม	ปัจจัยหนึ่งที่จะพิจารณาว่าราคายาเหมาะสมหรือไม่	คือการทราบโครงสร้างต้นทุนราคายา	

ยาที่จำาหน่ายในประเทศไทย	ประกอบด้วยยาที่นำาเข้าจากต่างประเทศและยาที่ผลิตภายในประเทศ

 โครงสร้างต้นทุนของยานำาเข้าประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

ต้นทุน

สินค้าเป็นความลับขอ
ง

ธุรกิจ	เป็นฐานในการ
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ต้นทุนสินค้าก็จะ

สามารถทราบผลกำาไ
รของธุรกิจนั้นๆ											

ว่ามีจำานวนมากน้อยเ
พียงไร	ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อทั้งภาพพจน์และภ
าษีอากรที่จะต้อง
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 โครงสร้างต้นทุนของยาที่ผลิตในประเทศ	ประกอบด้วย

	 -	วัตถุดิบทางตรง	ได้แก่ตัวยาสำาคัญ	และสารปรุงแต่งอื่น	เช่น	แป้ง	น้ำ�ตาล

	 -	ค่าแรงงานทางตรง	คือค่าจ้างคนงานที่ทำางานในสายการผลิต

	 -	ค่าใช้จ่ายอื่นในการผลิต	คือค่าใช้จ่ายในโรงงานที่นอกเหนือจากวัตถุดิบ	และค่าแรงงานทางตรง	เช่น	

วัสดุสิ้นเปลือง	ค่าเสื่อมราคาของอาคารโรงงาน	ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร	เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน	เงินเดือน

หัวหน้าแผนกสนับสนุนการผลิต	ฯลฯ

	 นอกจากนีแ้ลว้ยังมคีา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิงานซึง่ประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการขาย	และคา่ใชจ้า่ยในการ

บริหาร	แล้วแต่จะจำาแนก	ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต	หากแต่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อให้

กิจการดำาเนินต่อไปได้		จากต้นทุนของผู้ผลิต	สามารถกำาหนดราคาขาย	(pricing)	โดยใช้ฐานจากต้นทุนการผลิต

ซึ่งเรียกว่า	cost	plus	ดังรูปแบบต่อไปนี้

รูปแบบการตั้งราคาขาย

ผู้ผลิต บริษัทตัวแทนจำาหน่าย โรงพยาบาล(ร้านขายยา)

วัตถุดิบ(เคมีส่วนผสมของยา)									x

ค่าแรงงานทางตรง																					x

ค่าใช้จ่ายในการผลิต																			x

		รวมต้นทุนการผลิต																			x

บวก	ค่าดำาเนินงานอื่นๆ																x

บวกกำาไรที่ต้องการ																					x	

ราคาขายให้ตัวแทน	(transfer	price)	x

ราคาซื้อ(ทุน)														x

บวก	ค่าใช้จ่ายนำาเข้า					x

ต้นทุนยาของตัวแทน						x	

บวก	ค่าดำาเนินงานอื่นๆ		x

บวก	กำาไรที่ต้องการ							x	

ราคาขาย		(sale	price)				x

ราคาซื้อ(ทุน)																									x

บวก	ค่าขนส่ง	(ถ้ามี)																x

ต้นทุนยาของคนกลาง															x	

บวก	ค่าดำาเนินงานอื่นๆ													x

บวก	กำาไรที่ต้องการ																	x	

ราคาขายให้ผู้บริโภค	(sale	price)	x

	 จากโครงสร้างข้างต้น	 ราคาขายอาจสูงขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ	 เช่น	 ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น	 โดยส่วน

ใหญ่จะอ้างถึงค่าสิทธิบัตรที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณจำานวนมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่ร้ายแรง	หรือมีค่าใช้

จ่ายในการดำาเนินงานสูง	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานจะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เช่นเงินที่ต้องจ่าย

ใหแ้พทยห์รอืผูบ้รหิารของโรงพยาบาล	เพือ่ดึงดูดให้ใชย้าทีต่นจำาหนา่ย	ประการสดุทา้ยคอืตอ้งการผลกำาไรทีม่ากๆ		

ดังนั้น	โครงสร้างต้นทุนราคายาจึงมักจะเป็นข้อมูลลับ

	 นอกจากน้ี	การต้ังราคายังมีการพจิารณาถงึสภาวะตลาดวา่มกีารผกูขาดหรอืไม	่หากเปน็สนิค้าทีผ่กูขาด	

หรอืมผีูผ้ลิตนอ้ยรายแลว้	ราคาสินคา้จะแพงโดยปราศจากเหตผุล	จงึเปน็หนา้ทีท่ีห่นว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งจะ

ใหต้อ้งทำางานประสานกนัเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูโครงสรา้งขา้งตน้	เชน่	กรมศลุกากรตอ้งมรีาคานำาเขา้ของสนิคา้ทกุชนดิ	

รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการนำาเขา้	สว่นคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิงานของผูป้ระกอบการสามารถทราบไดจ้ากกรม

พัฒนาธรุกจิการค้า	หรือแม้แต่กรมสรรพากรสามารถประมาณการอตัราตน้ทนุของธรุกจิแตล่ะประเภทเพือ่กำาหนด

เกณฑ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของผลกำาไรที่จะต้องเสียภาษี	เป็นต้น

บรรณานุกรม

พัชรินทร์	ไตรรัตน์รุ่งเรือง	.	การบัญชีต้นทุน.		พิมพ์ครั้งที่	6.		กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพ,	2553.

พิษณุ		จงสถิตวัฒนา.	การบริหารการตลาด	การวิเคราะห์	กลยุทธ์	และการตัดสินใจ.	พิมพ์ครั้งที่	7	

												กรุงเทพมหานคร:	สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2548

Raiborn/Dinney/Prather-kinsey.	Cost	Accounting.	6th		ed.		South-Western,	a	division	of	

													Thomson	Learning:	LEAP		Publishing,	Inc.,2008
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 เป้าหมายที่สำาคัญประการหนึ่งของระบบยาคือการเข้าถึงยาโดยเฉพาะยาจำาเป็นที่มีราคาสูง มีเหตุการณ์หลายประการ                    

ที่ยืนยันว่าคนไทยประสบกับปัญหาของการเข้าไม่ถึงยา โดยเฉพาะกลุ่มยาที่ยังคงติดสิทธิบัตรอยู่ จนประเทศไทยต้องมีการประกาศ               

ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา (Compulsory licensing, CL) ไปแล้ว ถึง 3 ครั้ง หรือในกรณีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งปัจจุบัน                          

มียาใหม่หลายตัวที่มีประสิทธิผลในการรักษาได้อย่างดี แต่เนื่องจากมีราคาแพงมาก จึงอาจจะไม่มีโอกาสเข้าบรรจุในบัญชียาหลัก               

แห่งชาติ และส่งผลต่อการถึงยาได้ จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการที่ราคายาในประเทศไทยมีราคาสูงเน่ืองจากขาดกลไก                          

ในการควบคมุราคายาซึง่ในเรือ่งจากปก รศ.ดร.ภญ.นศุราพร ไดป้ระมวลใหเ้หน็ความลม้เหลวในการควบคมุราคายาในไทย หรอืในกรณี

ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนที่ต้องออกมารณรงค์ผ่าน Change.org ให้มีการควบคุมราคาบริการและราคายาที่จำาหน่าย

ในโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากประสบปัญหาภาระทางการเงินจากการเข้าใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินรุนแรง 

ไม่ได้มีเจตนาเลือกที่จะเข้าใช้บริการดังกล่าว

 ได้มีการนำาเสนอหลายมาตรการเพื่อให้เกิดการควบคุมราคายา มาตรการชั่วคราวที่กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับ                

กระทรวงพาณชิยใ์นเรือ่งราคา คอืกำาหนดใหผู้ผ้ลติและจำาหนา่ยยา ปดิฉลากแสดงราคายาบนกลอ่งและไมอ่นุญาตใหห้นว่ยบรกิารตา่งๆ

ขายเกินราคาน้ันๆ การดำาเนินการดังกล่าวเป็นการแก้กลไกราคาแบบสมัครใจ ซึ่งคงไม่สามารถควบคุมราคาได้จริง เนื่องจาก                       

การตั้งราคายาบนฉลากเป็นสิทธิของผู้ผลิตและจำาหน่ายยา ว่าจะตั้งราคาเท่าไรก็ได้ การเข้าไปควบคุมราคาขายยาให้สมเหตุผลและ           

ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ยังไม่สามารถทำาได้ ที่ผ่านมาจึงได้มีการเสนอมาตรการและกลไกในการควบคุมราคายาในร่างพ.ร.บ.ยา                      

ฉบบัประชาชน พ.ศ...(ประชาชนรว่มกนัเสนอกฎหมายมากกวา่ 1 หมืน่รายช่ือ) เพือ่ใหม้กีลไกทีจ่ะสามารถกำาหนดราคาทีเ่ปน็ธรรม ไดแ้ก่ 

การกำาหนดให้การขึ้นทะเบียนตำารับยาต้องมีการแจ้งโครงสร้างราคายา และสถานะสิทธิบัตรยา และยังให้อำานาจให้ผู้อนุญาต(อย.) 

พิจารณาจากโครงสร้างราคายาดังกล่าวโดยมีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนหากตำารับยาดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่า                                     

รวมทั้งในร่างกฎหมายดังกล่าวของภาคประชาชนยังได้กำาหนดให้ ผู้ผลิตและจำาหน่ายยาต้องรายงานข้อมูลเก่ียวกับการส่งเสริม                 

การขายยาอกีดว้ยคลา้ยกบัในอเมรกิาทีจ่ะทำาใหเ้กดิความโปรง่ใสและนำาไปสูก่ารสง่เสรมิการขายยาทีถ่กูจรยิรรม ซ่ึงจะนำาไปสูต่น้ทนุยา

ที่ถูกลงได้ในอนาคต

 อย่างไรก็ตาม กลไกและมาตรการที่นำาเสนอโดยเครือข่ายประชาชน กลับถูกคัดค้านจากกลุ่มธุรกิจยา โดยที่ผู้บริหารของ

กระทรวงสาธารณสุข ก็ไม่อาจต้านทานแรงคัดค้านดังกล่าวได้ทั้งๆ ที่ร่างพ.ร.บ.ยาฉบับที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบในเบื้องต้นก็ได้

มีหลักการที่กำาหนดให้มีกลไกและมาตรการดังกล่าวตั้งแต่ต้นก็ตาม

 อนาคตการควบคุมราคายาจึงคงต้องฝากความหวังไว้กับทุกภาคส่วน ลำาพังความหวังที่ฝ่ายการเมืองจะเร่งดำาเนินการ               

ผลักดันให้ผ่านร่างพ.ร.บ.ยาออกมาใช้ คงจะเป็นไปได้ยากหากขาดพลังขับเคลื่อนของประชาชนและสังคม เพราะร่างกฎหมายฉบับน้ี            

เป็นเรื่องผลประโยชน์มหาศาลเกี่ยวกับยา แม้ผ่านมาถึง 48 ปีแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ออกมาใช้ได้เลย

	 กพย.ขอยืนยันว่ามีความจำาเป็นที่จะควบคุมราคายาอย่างเป็นระบบ	ด้วยกลไกภาครัฐ	 	มีนโยบายความโปร่งใส	ด้วยความรู้

ทางวิชาการ	มิใช่โดยอาศัยแค่กลไกตลาด	เพราะยาเป็นตลาดที่ไม่สมบูรณ์	ยาเป็นสินค้าคุณธรรม	เป็นปัจจัย	4	ที่มีความจำาเป็นต่อชีวิต

ของผู้ป่วย	 หากรัฐมิได้ดำาเนินการ	 ผู้ป่วยต้องลุกขึ้นมาติดตาม	ตรวจสอบ	 เฝ้าระวัง	 เรื่องราคายา	 อย่างต่อเน่ือง	 และเรียกร้องให้เกิด											

การจัดการควบคุมราคายา	ที่เป็นธรรมขึ้น	

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพ วิชาการและ                       
เครือข่ายประชาชน แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ              
องค์การอนามัยโลก

ที่ปรึกษา  - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการ ประจำ ฉบับ  - สรชัย จำ เนียรดำ รงการ / ยุพดี ศิริสินสุข
กองบรรณาธิการ  - นุศราพร เกษสมบูรณ์ / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ / เฉลิมชัย กิตติตระกูล / ปรุฬห์  รุจนธำ รงค์  / พัชรินทร์  ไตรรัตน์รุ่งเรือง  
        ศิริรัตน์  ตันปีชาติ / ปรียานันท์  ล้อเสริมวัฒนา / ไพจิตรา กตัญญูตะ
ประสานงาน - เขมิกา  โตนะโพธิกูล
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล

ติดต่อ แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมล spr.chula@gmail.com เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org www.facebook.com/thaidrugwatch

ผูจัดการกพย.แถลง
โดย > นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี
้

  http://www.medindia.net/ เว็บไซต์ที่จะแนะนำาในฉบับนี้เป็นเว็บไซต์   

ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับเร่ืองของราคายาและยาช่ือสามัญ โดยเร่ิมจากเว็บไซต์

แรกท่ีเป็นเว็บไซต์จากประเทศอินเดีย ซ่ึงอินเดียได้ช่ือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ 

ประเทศที่สามารถผลิตยาได้ถูกที่สุด ทำาให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยยากจน

สามารถเข้าถึงยาต่างๆ ได้มากขึ้น  Medindia เป็นเว็บฯ ที่ให้ข้อมูลและบริการ

เก่ียวกับสขุภาพตา่งๆ กับผูบ้รโิภค นกัวทิยาศาสตร ์บคุลากร   ทางการแพทย์

และหน่วยงานธุรกิจทั่วโลก โดยมีพันธกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกคนไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะ

อยู่ท่ีไหนเพ่ือให้พวกเขามีความสุขและสุขภาพท่ีดีย่ิงขึ้น และท่ีสำาคัญ  Medindia เป็นเว็บไซต์ท่ีมีฐานข้อมูล (database)                    

ของยาชื่อสามัญที่มาพร้อมกับรายละเอียดราคายานั้นๆ ที่มีการอัพเดทข้อมูลแบบรายวัน ปัจจุบัน เว็บฯ Medindia มีฐานข้อมูล

ของยาช่ือสามัญท้ังหมด 1,247 รายการ โดยรายละเอียดราคายาของยาช่ือสามัญแต่ละยี่ห้อจะแสดงให้ดูอย่างครบถ้วน                

บนเว็บไซต์ และกรณีถ้ามียาช่ือสามัญชนิดไหนหรือยี่ห้อไหนท่ีผู้บริโภคกำาลังมองหาแต่ไม่อยู่บนเว็บไซต์ สามารถแจ้งมาทาง

เว็บไซต์เพิ่มชื่อรายการยานั้นเข้าไป ทั้งนี้เพื่อให้เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ครบถ้วนและอัพเดทที่สุด

 http://haiweb.org/ เว็บไซต์ที่สองน่าจะเป็นเว็บไซต์ที่บุคลากร             

ทางการแพทย์หลายท่านคุ้นเคยกันดีอยู่ นั้นคือ เว็บไซต์ของหน่วยงาน                     

ท่ีมีช่ือว่า Health Action International หรือ hai ไฮย์ เป็นหน่วยงานภาค              

ประชาสงัคมท่ีทำางานมุง่เนน้เพือ่สร้างความเข้มแขง็ใหกั้บนโยบายดา้นยาตา่งๆ 

ทั้งนี้ เพื่อนำาไปพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น โดยเว็บไซต์นั้นมีเป้าหมาย

เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงปริมาณยาและ           

ช่วงเวลาท่ีต้องทานยาและราคายาท่ีผู้ป่วยสามารถหาซ้ือได้ และแน่นอนว่า      

ในเวบ็ไซตน์ี ้มขีอ้มลูเกีย่วกบัยาชือ่สามญัทีม่าพรอ้มกบัรายละเอยีดตา่งๆ ของ

ยา โดยเว็บไซต์มีข้อมูลเกี่ยวกับราคายา (Prices)  สถานะการเข้าถึงของยานั้นๆ (Availability &                               

Affordability)  ที่ได้ทำาการสำารวจมาแล้วในประเทศต่างๆ ให้สามารถดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

     http://mpr.code4sa.org/ เว็บไซต์สุดท้ายท่ีจะแนะนำาในฉบับนี้                

เป็นเว็บไซต์ของประเทศอัฟริกาใต้ ซึ่งอันท่ีจริงจะเรียกเว็บฯ น้ีว่าเป็น                  

แอพพลิเคชั่นหนึ่งน่าจะเหมาะกว่า ความน่าสนใจของเว็บไซต์หรือแอพฯ นี้ 

อยู่ที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาต่างๆ ที่มีในประเทศอัฟริกาใต้  

โดยแอพฯ นีจ้ะบอกถึงราคายาท่ีควรจะต้องจา่ยสำาหรบัยาชนดินี ้ขอ้มลูยา              

ชื่อสามัญยี่ห้อต่างๆ ที่สามารถเป็นทางเลือกแทนยาชนิดนี้ได้ และในกรณี

ทีเ่ปน็ยาเพือ่รกัษาโรคเรือ้รงั หรอื ยาทีต่อ้งมกีารใชอ้ยา่งตอ่เนือ่ง แอพฯ นี้

ก็สามารถให้ข้อมูลราคายาในช่วงเวลาต่างๆ ว่าจะมีโอกาสท่ีราคาจะ            

สูงขึ้นหรือไม่ และนอกจากนี้ แอพฯ นี้ ยังมีสูตรช่วยคำานวณราคายาซึ่งในประเทศอัฟริกาใต้

นั้นเขามีกลไกที่เรียกว่า The single exit price (SEP) ที่เป็นการคำานวณเพื่อบอกราคายาท่ีสูงที่สุดที่ผู้ป่วยควรจะต้องจ่าย              

สำาหรับยาน้ัน ๆ คงจะดีไม่น้อยถ้ามีแอพฯ หรือเว็บฯ ลักษณะน้ีท่ีช่วยค้นหาข้อมูลเก่ียวกับยาให้กับคนไทยหรือผู้ป่วย                             

ในประเทศต่างๆ ได้ เปรียบเทียบข้อมูล เพิ่มทางเลือกในการจ่ายค่ายา และสุดท้ายเพื่อจะได้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แนะนำาเว็บไซต์ 
ไพจิตรา กตัญญูตะ
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อีเมล  spr.chula@gmail.com  เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org  www.facebook.com/thaidrugwatch
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	 เมือ่ความไมรู่ค้รอบงำาจติใจ
ของผูค้น	ทำาใหต้กเปน็เหยือ่	ทัง้ทาง
ตรงและทางอ้อม	 การกำาจัดทิ้งให้
สิ้นซากไม่ใช่คำาตอบของทุกอย่าง	
การอยู่ ร่ วมกันด้ วยความสงบ													
ต่างหากที่เป็นความสวยงามของ
การมชีวีติ	ถงึเวลาแลว้ทีส่ิง่มชีวีติจะ
ต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่าง
สมดุล	ไม่มากหรือน้อยเกินไป
 When the ignorance          
overwhelms people’s mind, they 
becomes victims in both direct and 
indirect ways. The devastating is 
not an answer of everything but 
the peaceful live is exactly a real 
beauty of staying alive. It is about 
time that all the living things must 
learn how to live together with 
balancing.

“เหยื่อ”	โดย	ภญ.ตวงพร	เข็มทอง
“Prey”	by	Tuangporn	Khemthong
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