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ระบบยากับโควิด-19
เมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562 ได้เกิดการติดเชือ้ โคโรนาไวรัสสายพันธุใ์ หม่ในมนุษย์เป็นรายแรก
ของโลกที่ประเทศจีน และมีการรายงานเป็นทางการจากจีน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ต่อมา
องค์การอนามัยโลกได้ตั้งชื่อไวรัสนี้ว่า ชื่อ SARS-CoV-2 และโรคที่เกิดว่า COVID-19 (โควิด-19) โดย
พบว่าเกิดในปี ค.ศ.2019 และมีการระบาดที่รวดเร็วมาก ผ่านไปแค่ 5 เดือน พบรายงานในมากกว่า 200
ประเทศ มีผู้ป่วยไปแล้วเกิน 7 ล้านคน และเสียชีวิตเกิน 4 แสนราย1
โควิด-19 ก่อให้เกิดการหยุดชะงักและการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruption) ในวิถีชีวิต
ของผู้คน ในระบบธุรกิจหลายด้าน ที่สำ�คัญคือในระบบสาธารณสุข ที่รวมถึงระบบยา ทั้งในด้านการ
คัดเลือก การจัดหา การกระจาย และการใช้ยา
ยาวิพากษ์ ฉบับนี้ มุ่งเน้นสะท้อนปรากฏการณ์ของระบบยาในช่วงโควิด-19 ระบาด เพื่อชี้ให้เห็น
ผลกระทบของโควิด-19 ต่อระบบยาของประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น ความมัน่ คงด้านยา การวิจยั พัฒนา
ยาใหม่ การจัดหายาและการกระจายยา ปัญหาคุ ณ ภาพของแอลกอฮอล์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับยา ที่รวมถึงการใช้สมุนไพรเป็นทางเลือก และที่สำ�คัญคือ การค้าเสรี CPTPP กับ
การเข้าถึงยา
เป็นครัง้ แรกที่ สมัชชาอนามัยโลก ได้จดั การประชุมแบบ Virtual (online เสมือนจริง) ขึน้ ในปีนี้
ซึ่งเป็นผลจากโควิด-19 และนำ�มาซึ่งการลงมติ WHA73.1 COVID-19 Response2 ในการตอบสนองต่อ
1

https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายต่างๆ
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการประจำ�ฉบับ - ยุพดี ศิรสิ นิ สุข / สรชัย จำ�เนียรดำ�รงการ
กองบรรณาธิการ - นิยดา เกียรติยง่ิ อังศุลี / ยุพดี ศิรสิ นิ สุข / จันทร์เพ็ญ วิวฒ
ั น์ / อรกัญญ์ ภูมโิ คกรักษ์ / ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี / สุภาวดี เปล่งชัย /
โชติรตั น์ นครานุรกั ษ์ / เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล / ศิรพ
ิ ร สรรพโรจน์พฒ
ั นา / จันทร์จรีย์ ดอกบัว / ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์ / สมฤทัย สุพรรณกูล /
จิตกร บุษบา / สุภนัย ประเสริฐสุข
ออกแบบรูปเล่ม - บริษัท รีแฟรคชัน สตูดิโอ จำ�กัด
ติดต่อ ศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมล: spr.chula@gmail.com เว็บไซต์: www.thaidrugwatch.org บล็อก: www.thaidrugwatch.org/blog ยูทบู : www.youtube.com/
thaidrugwatch เฟซบุก๊ : www.facebook.com/thaidrugwatch ทวิตเตอร์: twitter.com/thaidrugwatch
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โควิด-19 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยา เช่น ข้อ 4 เรียกร้องทั่วโลกให้สนองการเข้าถึงยาอย่างทั่วถึง ทันเวลา
และให้กระจายเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพและยาอย่างเป็นธรรม รวมถึงให้ดูแลวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ที่จ�ำ เป็นอย่างมีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีประสิทธิผล และต้องเร่งลดอุปสรรคที่ไม่มีหลักการและ
ที่ขัดแย้งกับหลักการสากล รวมถึงให้ความสำ�คัญกับข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) และความยืดหยุ่น
ทริปส์ (TRIPs flexibilities)
ดังนี้

สำ�หรับมุมมองของกพย.นัน้ เรามีความเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อระบบยาทีเ่ กีย่ วข้องกับโควิด-19
1. CPTPP มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านยาและการเข้าถึงยาจำ�เป็นของไทยอย่างแน่นอน ทัง้
ในด้านระบบทรัพย์สินทางปัญญาและระเบียบการจัดซื้อโดยภาครัฐ รวมถึงจะเปิดโอกาสให้
นักลงทุนฟ้องร้องรัฐมากขึน้ ทีต่ อ้ งอาศัยกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (InvestorState Dispute Settlement: ISDS)
2. วัคซีนสำ�หรับโควิด-19 ยังต้องประเมินความเป็นไปได้ ว่าเป็นแนวทางทีด่ ที ส่ี ดุ หรือไม่ หากจำ�เป็น
ก็ควรมีให้ใช้ส�ำ หรับทุกคนในโลกนีอ้ ย่างไม่ผกู ขาด
3. ไทยต้องเตรียมเรือ่ งความมัน่ คงด้านยา โดยเฉพาะเรือ่ งวัตถุดบิ และระบบรองรับต่างๆ โดยเฉพาะ
ระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. การใช้ยาปฏิชีวนะที่สมเหตุผลสำ�คัญมาก ทั้งในสถานการณ์ทั่วไป และแม้แต่ในกรณีโควิด-19
เพราะอาจก่อให้เกิดการดือ้ ยาต้านจุลชีพมากขึน้
5. ความเข้าใจผิดเรือ่ งสุขภาพและสมุนไพร และการโฆษณาส่งเสริมการขายทีไ่ ม่ถกู ต้อง ยังคงมีอยู่
จำ�เป็นต้องสร้างความเข้มแข็งในภาคประชาชนให้มากขึน้ โดยเฉพาะเรื่องความรอบรูส้ ขุ ภาพ
กับยา ทัง้ นี้ ภาครัฐจะต้องสนับสนุนแหล่งข้อมูลทีถ่ กู ต้องให้มมี ากขึน้ ด้วย
6. สนับสนุนข้อเสนอของมติสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 73 ในเรื่องการเข้าถึงยาและการตรวจ
วินจิ ฉัย ทีจ่ �ำ เป็น ในราคายุตธิ รรม และกระจายได้อย่างทัว่ ถึงและทันเวลา
7. การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ จะมีความสำ�คัญมากขึน้
8. สมดุลของธรรมชาติ เช่น จุลนิ ทรียท์ ด่ี ใี นธรรมชาติและในร่างกายมนุษย์  ทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงในสิง่ แวดล้อมเป็นเรือ่ งสำ�คัญ ทีต่ อ้ งเร่งทำ�ความเข้าใจ
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https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
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เรื่องจากปก

ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข
รองผู้จัดการ กพย.

วิกฤต โควิด-19 กับระบบยาของประเทศไทย

วิกฤติการณ์โควิด 19 ทำ�ให้ผู้คนต้องปรับตัวเป็นอย่างมากทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ธุรกิจ
การค้า หรือการหาเลีย้ งชีพ สำ�หรับประเทศไทยนั้น ผู้คนโดยทั่วไปให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเป็นอย่างดี
ในการป้องกันควบคุมโรค จึงทำ�ให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal
Protection Equipment : PPE) และแอลกอฮอล์สำ�หรับฆ่าเชื้อ ปัญหาความขาดแคลนรุนแรงถึงขนาด
ที่ผู้บริหารประเทศต้องเข้ามาจัดการกระจายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยตนเองเพื่อแก้ปัญหาการกักตุนสินค้า
และปัญหาการกระจายที่ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะสถานพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนเครื่องป้องกันอย่างหนัก
จนต้องออกมาร้องทุกข์ให้สังคมรับรู้ปัญหา และประกาศขอรับบริจาคกันอย่างกว้างขวาง
นอกจากปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวของบุคลากรการแพทย์และประชาชน
ทั่วไปแล้ว ปัญหาในระบบยาอีกหลายเรื่องที่ประเทศไทยต้องเผชิญตั้งแต่ช่วงต้นของการระบาดจนถึง
ปัจจุบัน ที่อาจไม่เป็นที่รับรู้ในสาธารณะมากนัก คือปัญหาตลอดห่วงโซ่อุปทานของยา ตั้งแต่การคัดเลือก
ยา การจัดหายา การกระจายยา และการใช้ยา
ในขั้นตอนการคัดเลือกยาและการจัดหายานั้น พบปัญหาว่า ไม่มียารักษาโรคโควิดในประเทศ
ต้องพึ่งพิงการนำ�เข้ายาจากต่างประเทศทั้งในรูปการบริจาคและการจัดซื้อจากผู้ผลิตต่างประเทศ
ในขณะเดียวกันก็มปี ญ
ั หาความไม่แน่นอนของสูตรยาทีจ่ ะใช้ในการรักษา รวมไปถึงความสับสนในสรรพคุณ
ของยาที่มีว่าสามารถใช้รักษาได้จริงหรือไม่
4

ในช่วงแรก ยาที่นำ�เข้ามารักษาคนในประเทศคือ favipiravir ซึ่งได้มีการนำ�เข้าจากทั้งจีนและ
ญี่ปุ่น โดยองค์การเภสัชกรรมที่รับผิดชอบเป็นองค์การด้านความมั่นคงทางยา1,2 และเผยว่าพร้อมจะ
ผลิตออกจำ�หน่ายประมาณกลางปี 25643 แต่ยังคงต้องมีการเจรจาในเรื่องสิทธิบัตรในการผลิตต่อ
ไปนอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมยังได้สำ�รองยาอื่นๆที่จำ�เป็นต้องใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด ที่เป็น
ยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิตเอง 5 รายการ ได้แก่ 1. chloroquine 2. lopinavir / ritonavir 3. darunavir
4. ritonavir 5. azithromycin
ในขณะที่มียาใหม่ remdesivir เจ้าของสิทธิบัตรคือ Gilead Sciences (USA) ที่การวิจัยทาง
คลินิกเบื้องต้นพบว่ามีประสิทธิผลในการรักษา แต่อาจจะมีปัญหาการเข้าถึงยาในอนาคตได้เนื่องจาก
ปัญหาสิทธิบัตรยา องค์การอนามัยโลกจึงดำ�เนินการเจรจากับ Gilead และรัฐบาลสหรัฐฯ4  ซึ่งต่อมา
Gilead ได้ออกมาประกาศ Voluntary Licensing5 ให้กับบริษัทยาชื่อสามัญในอินเดียและปากีสถาน
รวม 5 บริษทั ซึง่ ต้องจำ�หน่ายให้ 127 ประเทศทัว่ โลกทีก่ �ำ หนดเท่านัน้ (มีไทยรวมอยูด่ ้วย)  การประกาศให้ใช้
สิทธิโดยสมัครใจของกิลีดในครั้งนี้มีระยะเวลาจนกว่าองค์การอนามัยโลกจะประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
จากโควิดหรือมีวัคซีนออกมาใช้ได้จริง
นอกจากปัญหาการขาดแคลนยารักษาโควิด 19 แล้ว ยังพบสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการกำ�หนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การยกเลิกประกาศการควบคุมแอลกอฮอล์
สำ�หรับล้างมือที่กำ�ลังจะมีผลบังคับใช้ให้เป็นเครื่องมือแพทย์ในวันที่ 11 มีนาคม 25636 ซึ่งหมายถึงการ
ยกเลิกการควบคุมทีเ่ ข้มกว่าเครื่องสำ�อาง แต่มีการยกเลิกในวันที่ 5 มีนาคม 2563 (มีผลบังคับใช้ในวันที่
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งก็คือวันที่ 9 มีนาคม 2563) เนื่องจากความกังวลในการขาดแคลน
ผลิต ภั ณ ฑ์ ด ั งกล่ า ว แต่ความกังวลที่ตามมาของการกำ�หนดให้แอลกอฮอล์เจลกลับไปเป็นเครื่องสำ�อาง
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องค์การเภสัชกรรม. องค์การเภสัชกรรม(อภ.) ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จากญี่ปุ่นเพิ่มแล้ว 4 หมื่นเม็ด. 30 มีนาคม 2563.
   เข้าถึงได้ที่ https://www.gpo.or.th/view/171
2

องค์การเภสัชกรรม. ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จากจีน 1 แสนเม็ด ถึงคลังอภ.แล้วเตรียมจัดสรรส่งโรงพยาบาลต่อไป. 7 เมษายน
   2563. เข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/gpoth.official/posts/1291599521228692/
3

Workpoint News. องค์การเภสัชฯ เร่งวิจัย “ยาฟาวิพิราเวียร์” คาดสำ�เร็จใน 6 เดือนเตรียมขึ้นทะเบียนปี 64. เข้าถึงได้ที่ https://

   workpointnew.com/2020/05/19/favipiravir/  
4
WHO says it will engage US to make remdesivir coronavirus treatment more widely available. May 4th, 2020.
   Access from: https://www.cnbc.com/2020/05/04/remdesivir-coronavirus-treatment-who-to-talk-with-us-on   making-drug-available.html
5

Voluntary Licensing Agreements for Remdesivir. May 13th, 2020. Access from: https://www.gilead.com/purpose/
   advancing-global-health/covid-19/voluntary-licensing-agreements-for-remdesivir
6

อย.ฉีกประกาศ “เจลล้างมือ” เครื่องมือแพทย์ กลับมาเป็น “เครื่องสำ�อาง” แก้ปัญหาสินค้าขาดตลาด. 5 มีนาคม 2563. เข้าถึงได้ที่:
   https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000022292
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อีกครั้งก็คือมาตรฐานการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพราะหากไม่มคี ณ
ุ ภาพจะทำ�ให้ฆ่าเชื้อ
ไวรัสไม่ได้ ซึ่งจากความกังวลนี้ ต่อมาอย.ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำ�หนดลักษณะของ
เครือ่ งสำ�อางทีม่ สี ว่ นผสมของแอลกอฮอล์เพือ่ สุขอนามัยสำ�หรับมือ ทีห่ า้ มผลิต นำ�เข้า หรือขาย พ.ศ. 25637
โดยห้ามผลิต นำ�เข้า หรือขายผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์อยู่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร (volume
by volume) มีผลบังคับใช้ 10 มีนาคม 2563 กรณีนี้คือตัวอย่างผลกระทบจากโควิดที่มีผลต่อการลด
มาตรฐานการควบคุมผลิตภัณฑ์ หากยุคหลังโควิดหรือปัญหาความขาดแคลนหมดไป คงจำ�เป็นจะต้อง
กลับไปสู่การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ จากผลการสุ่มตัวอย่างเครื่องสำ�อาง
ที่เป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างมือไปตรวจ พบว่า ตกมาตรฐานเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้ามผลิต นำ�เข้า หรือ
ขายตามประกาศดังกล่าวมากมาย
ในขั้นตอนการกระจายและการใช้ยา ในยุคโควิด 19 ระบาดรุนแรง ปัญหาการกระจายยา
ต้านไวรัสโควิด ก็เกิดประเด็นปัญหาระบบสำ�รองยา เนื่องจากในระยะต้นที่ยังมียา favipiravir หรือ
ยาจำ�เป็นอื่นในการรักษาโควิดไม่มากพอ แต่อัตราการป่วยสูงและกระจายไปทั่วประเทศ สถานบริการ
ต่างๆก็เกิดความกังวลว่าหากมีผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลจะหายามารักษาผู้ป่วยได้ทันเวลาหรือไม่
กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายคณะทำ�งานกลุ่มภารกิจสำ�รองเวชภัณฑ์และส่งกำ�ลังบำ�รุง (logistics
and stockpiling)8 ที่มีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธาน และมีผู้อำ�นวยการองค์การ
เภสัชกรรม เป็นรองประธาน ทำ�หน้าที่จัดหา จัดสรรและกระจายอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้
มีใช้อย่างเพียงพอ โดยประเด็นยาต้านโควิดได้มีข้อเสนอให้มีการกระจายยาผ่านระบบการกระจาย
ยากำ�พร้าและยาต้านพิษของสปสช. เพื่อลดปัญหาดังกล่าว
ในขณะทีส่ ถานพยาบาลกังวลถึงการเข้าถึงย้านต้านโควิด ยาอืน่ ๆในกลุม่ โรคเรือ้ รังก็มแี นวโน้มที่จะ
ขาดตลาด เนื่องจากประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบทางยาในจีน อินเดีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีมาตรการหยุด
กิจการ (lock down) ในระดับประเทศ ทำ�ให้เกิดอุปสรรคในการจัดส่ง และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ นโยบาย
ให้สถานพยาบาลจ่ายยาโรคเรื้อรัง 6 เดือน ทำ�ให้มีการสำ�รองยาในสถานพยาบาลบางแห่งมากกว่าปกติ
สภาเภสัชกรรมและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน (สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิต
ยาแผนปัจจุบัน, TPMA.) ได้มีการหารือและจัดทำ�ข้อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องในประเด็นนี9้ โดยที่ข้อเสนอ
7  ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม 137 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563. เข้าถึงได้ที่: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
   DATA/PDF/2563/E/054/T_0006.PDF
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“ฟาวิพิราเวียร์’แสนเม็ดถึงมืออภ. รอจัดสรรให้รพ.สู้โควิด...”  8 เมษายน 2563.  เข้าถึงได้ที่ : https://www.bangkokbiznews.com/
   news/detail/873896
9

ข้อห่วงกังวลของสภาเภสัชกรรมต่อการบริหารจัดการโรคเรือรังในภาวะวิกฤติโควิด ๑๙. วันที่ 10 เมษายน 2563. เข้าถึงได้ที่:  https://
   www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=1659&catid=1
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การแก้ปญั หาการปิดประเทศทำ�ให้การขนส่งยาทำ�ไม่ได้ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นความสำ�คัญ โดยได้ยกขึ้นหารือ
เมื่อครั้งที่ได้มีการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอินเดีย10  นอกจากนี้ อย.ก็ได้ทำ�หน้าที่ติดตาม
สถานการณ์การสำ�รองยาของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดหา
ยาในอนาคตเพื่อป้องกันการขาดแคลนยา11
ในด้านการใช้ยา แม้วันนี้จะยังไม่กระทบโดยตรงในประเด็นการขาดแคลนยา แต่โดยนโยบาย
เพื่อลดความเสีย่ งของผูป้ ว่ ยในการรับเชือ้ โควิดจากการมารับยาทีส่ ถานพยาบาล จึงมีแนวคิดในการให้บริการ
ทางไกล ทั้งการตรวจรักษาและการจ่ายยา โดยในกรณีคนไข้บัตรทอง สปสช.มีการสนับสนุนงบประมาณ
ให้โรงพยาบาลเพื่อส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ครั้งละ 50 บาทรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนที่พร้อม
สามารถรับยาจากร้านยาชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านได้ นอกจากนี้ ยังมีระบบการติดตามผลการการรักษาด้วย
อย่างไรก็ตาม ด้วยความกังวลในบริการด้านยาที่จะไปถึงผู้ป่วยจากบริการทางไกล สภาเภสัชกรรมจึงได้
มีการเปิดรับฟังความเห็นจากสมาชิกและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับร่างข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (telepharmacy) พ.ศ. ....ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่
26 มิถุนายน 2563 เพื่อที่สภาเภสัชกรรมจะได้นำ�ข้อคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาต่อไป12
สถานการณ์ของระบบยาในยุคโควิดที่ยังไม่รู้วันสิ้นสุดของการระบาด แม้จะมีปัญหามากมาย
แต่ก็ได้มีความพยายามจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหา เพราะ “เราจะชนะไปด้วยกัน”
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นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอินเดียเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19.
    วันที่ 1 พฤษภาคม 2563. เข้าถึงได้ที่: http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6885/117461 -นายกรัฐมนตรีหารือทาง
    โทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอินเดีย.html  
11

สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำ�รวจความต้องการยาโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลยา เพื่อ
    นำ�ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และบริษัทผู้ผลิต/นำ�เข้ายา เพื่อให้มีเพียงพอต่อการรักษาพยาบาล
    สำ�หรับผู้ป่วย. เข้าถึงได้ที่: https://moph-prd.southeastasia.cloudapp.azure.com/med-covid-moph/authentication/
    portal.action
12

สภาเภสัชกรรม ขอเรียนเชิญสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างข้อบังคับสภา
    เภสัชกรรม. เข้าถึงได้ที่: https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid
    =1814&catid=1
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นักวิชาการอิสระ

ระบบยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วโลก
กับวิกฤตโควิด-19

ระบบยาและผลิตภัณฑ์ส ุขภาพทั่ว โลกตอบสนองต่อวิกฤตโควิด-19 อย่างไรบ้าง ในที่นี้
ขอแยกเป็นด้านการอนุมัติ การจัดหาและกระจาย และการใช้

การอนุมัติ

จากการที่ประเทศจีนได้ดำ�เนินการวิจัยยาต้านมาลาเรียในโรคโควิด-19 แล้วได้รับผลในเชิงบวก
จึงมีผู้ตั้ง คำ � ถามว่า เหตุใดจึงไม่มีการใช้ยาเหล่านี้อย่างแพร่หลายกว่านี้ในประเทศของตนโดยเฉพาะ
สำ�หรับผู้ที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ระวังมากเกินไปหรือไม่
ทั้งๆที่เป็นเรื่องความเป็นความตายของผู้ป่วยจำ�นวนมาก, การมีขั้นตอนมากเกินไปนั้นที่จริงแล้วกำ�ลังฆ่า
ผู้ป่วยหรือเปล่า ในเดือนพฤษภาคมนี้เอง องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาได้ให้อำ�นาจตามมาตรการ
ฉุกเฉินแก่แพทย์ผู้รักษา ให้ใช้ยาเรมเดสซิเวียร์ (remdesivir) ทางหลอดเลือดดำ�แก่ผู้ที่เป็นโรคนี้รุนแรง
ได้ในโรงพยาบาล อำ�นาจนี้ไม่ใช่การอนุมัติยาขั้นสุดท้าย และสามารถถูกเพิกถอนได้เมื่อภาวะที่ต้องมี
การใช้ฉุกเฉินนั้นไม่มีผลอีกต่อไป เป็นมาตรการที่สหรัฐอเมริกามีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 ก่อนการระบาด
ของโรคนี้ องค์กรยาสหภาพยุโรปก็มเี ครือ่ งมือสำ�หรับการตัดสินใจและการอนุญาตผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว
อาศัยข้อมูลทีไ่ ม่ครบถ้วนในกรณีฉกุ เฉินทางสาธารณสุขเช่นกัน ซึง่ ในเดือนพฤษภาคมนี้ องค์กรยาสหภาพ
8

ยุโรปแนะนำ�ว่า ควรให้เรมเดสซิเวียร์โดยมีจุดมุ่งหมายช่วยอย่างมีมนุษยธรรม (compassionate use)
แก่ผู้ป่วยรายอื่นนอกเหนือจากผู้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจด้วย ส่วนรัฐบาลแคนาดาประกาศให้บริษัทและ
นักวิจัยทางยา เครื่องมือแพทย์หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติที่อาจได้ผลในการรักษาหรือวินิจฉัย
โรคนี้ติดต่อรัฐบาลเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ในการวิจัยทางคลินิก โดยระบุว่าสามารถอนุญาตการวิจัย
ทางคลินิกได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน

การจัดหาและกระจาย

การศึกษาเบือ้ งต้นในทวีปยุโรปแสดงให้เห็นว่า มีบริการยาสำ�หรับประชาชนน้อยลงในช่วง 2 เดือน
แรกที่โรคโควิด-19 ระบาดทัว่ บริการทีย่ งั คงทำ�งานกับผูป้ ว่ ยโดยตรงจำ�เป็นต้องนำ�มาตรการทางสุขอนามัย
และการเว้นระยะทางสังคมมาปฏิบัติ ซึ่งเป็นความท้าทายเป็นพิเศษในบางแห่ง นอกจากนี้ บริการยายัง
ใช้แพล็ตฟอร์มมือถือหรือออนไลน์มาช่วยบรรเทาความยุ่งยากจากการดูแลผู้ป่วยซึ่งหน้าด้วย
วิกฤตโควิด-19 ทำ�ให้เราเห็นความร่วมมือและการประสานงานมากมายระหว่างประเทศและ
ระหว่างเขตการปกครองในประเทศเดียวกันในการจัดหายา ขอตัวอย่างเช่น 1) มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์
ซึ่งปฏิบัติการอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศทั่วโลก ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกไปยังบริษัท Gilead
Science ผลักดันให้มีการเข้าถึงยาเรมเดสซิเวียร์ในฐานะยารักษาโรคนี้ ขณะนี้ Gilead ตกลงให้บริษัท
ในประเทศอินเดียและปากีสถานผลิตและขายยานี้ให้แก่ 127 ประเทศแล้ว แต่ทั้งนี้ Public Citizen ซึ่ง
เป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิผู้บริโภคตั้งข้อสังเกตว่า เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก หรือประมาณ
3.7 พันล้านคน อยู่นอกอาณาเขตการให้ใบอนุญ าตนี ้ และข้ อ ตกลงการให้ ใบอนุ ญ าตนี ้ จะทำ � ลาย
การแข่งขันยาชื่อสามัญในประเทศรายได้ปานกลางขนาดใหญ่อย่างเช่นบราซิล จีนและเม็กซิโกซึ่งอาจ
ต้องการการรักษามากเป็นพิเศษ Public Citizen เรียกร้องให้ Gilead บริจาคสิทธิบัตรและเทคโนโลยี
ให้แก่สาธารณะแทน 2) อย่างที่ทราบกันว่ามลรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกามีกฎหมายและข้อบังคับของ
ตัวเอง การระบาดของโรคนี้ทำ�ให้บางมลรัฐต้องพึ่งมลรัฐอื่นในเรื่องยา เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ กลุ่ม
เภสัชกร แพทย์ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักและผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขอื่นๆ ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกไป
ยังมลรัฐทีม่ กี ารลงโทษประหารชีวติ 17 มลรัฐ ขอให้สง่ ยาขาดแคลนในกลุม่ ยาสงบระงับ และ paralytic
drugs (เช่น veruronium) ไปให้มลรัฐของตนเนื ่ อ งจากใช้ ในการรั ก ษาผู ้ ป่ วยโรคนี ้ ท ี ่ อ าศั ย เครื่อง
ช่วยหายใจในหออภิบาลผู้ป่วยหนักได้ การขอความช่ วยเหลื อ เกี ่ ย วกั บยาระหว่ า งเขตการปกครอง
ในประเทศเดียวกันคงพบน้อยในประเทศที่มีเฉพาะกฎหมายกลาง
ในเวลาเดียวกัน ยาคลอโรควีน (chloroquine) และไฮดร็อกซีคลอโรควีน (hydroxychloroquine)
ซึ่งเป็นต้านมาลาเรีย ดึงดูดความสนใจของแพทย์และสาธารณชนมากเสียจนบางประเทศขาดแคลนยา
ทั้งสอง
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ประเทศจีนเป็นผู้ผลิตสารออกฤทธิ์ทางยารายหลักให้แก่ผู้ผลิตยาชื่อสามัญทั่วโลกโดยเฉพาะ
ประเทศอินเดีย การทีป่ ระเทศจีนต้องประสบวิกฤตเรื่องโรคโควิด-19 นัน้ น่าจะทำ�ให้ยาชือ่ สามัญมีต้นทุน
สูงขึ้นในช่วงนี้ในหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกา การระบาดของโรคโควิด-19 ในอินเดียอาจมีผลต่อ
ประเทศต่างๆหลายประเทศในการสั่งซื้อยาชื่อสามัญจากอินเดียด้วย อินเดียซึง่ เป็นผูจ้ �ำ หน่ายยาชื่อสามัญ
ประมาณ 40% ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานั้นนำ�เข้าสารออกฤทธิ์ทางยาเกือบ 70% จากจีนเมื่อเดือนมีนาคม
ที่ผ่านมานี้ อินเดียกำ�หนดข้อจำ�กัดการส่งออกยาหลายชนิดที่ห่วงโซ่อุปทานต้องอาศัยจีน ทำ�ให้เกิด
ความกลัวว่าอาจเกิดการขาดแคลนยาชื่อสามัญในระดับโลก ซึ่งเริ่มเห็นแนวโน้มแล้วหลังจากอินเดีย
ประกาศปิดประเทศ 21 วัน สหรัฐอเมริกาเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายอย่างเห็นได้ชัด รัฐสภา
ได้ตรากฎหมายเพื่อให้เข้าใจและพยายามแก้ปัญหาความไม่เป็นอิสระของห่วงโซ่อุปทานทางการแพทย์
ของสหรัฐอเมริกาให้ดขี น้ึ ซึง่ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยความช่วยเหลือ การบรรเทาและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ในสถานการณ์โคโรนาไวรัส ที่มีบทบัญญัติเพื่อขยายข้อกำ�หนดการรายงานการขาดแคลนยา กำ�หนดให้
ผู้ผลิตยาบางรายทำ�แผนการจัดการความเสี่ยง และสั่งให้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
การแพทย์แห่งชาติ ดำ�เนินการศึกษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานทางยา
สิ่งที่เห็นได้ร่วมกันในหลายประเทศคือ เภสัชกรรมชุมชนและคลินิกนอกโรงพยาบาลมีบทบาท
มากขึ้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหรือมีภาวะอื่นๆ เนื่องจากนโยบายภาครัฐและผู้ป่วยเองต้องการ
ลดการไปโรงพยาบาล รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีแผนที่จะลงทุนกับการป้องกันโรคเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 อย่างเช่นโรคอ้วนด้วย เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ สถาบันแห่งชาติเพื่อความ
เป็นเลิศด้านสุขภาพและการแพทย์เสนอแนะว่า ร้านยาอยู่ในตำ�แหน่งที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้ผู้ป่วย
หยุดสูบบุหรี่ ลดการดื่มแอลกอฮอล์และ/หรือลดนํ้าหนักได้
ยาผิดกฎหมาย/ยาเสพติดได้รับผลกระทบเช่นกัน ปรกติแล้ว การค้ายาเสพติดอาศัยการค้า
ถูกกฎหมายมาอำ�พรางกิจกรรมของตัวเองและใช้คนกระจายยาไปสู่ผู้บริโภค มาตรการที่รัฐบาลประเทศ
ต่างๆนำ�มาปฏิบัติเพื่อต่อต้านการระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ส่ ง ผลต่อตลาดยาผิ ด กฎหมายอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่การผลิตและการค้ายาไปจนถึงการบริโภค หลายประเทศทั่วโลกได้รายงานการ
มียาเสพติดหลายชนิดลดลงโดยรวมในระดับค้าปลีก ตลอดจนมีราคาเพิ่มขึ้น ความบริสุทธิ์ลดลง ผู้ใช้ยา
เปลี่ยนสารที่ใช้ เช่น จากเฮโรอีนไปเป็นยากลุ่มโอพิออยด์สังเคราะห์ แต่บางประเทศในคาบสมุทร
บอลข่านและภูมภิ าคเอเชียกลาง ซึง่ มาตรการไม่เข้มงวดนักในเวลากลางวัน รายงานว่าเกิดผลกระทบน้อย
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การใช้

รัฐบาลหลายประเทศมีการป้องกันการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมในวิ ก ฤตโควิด-19 ตัวอย่างเช่น
สหราชอาณาจักรนำ�มาตรการฉุกเฉินชั่วคราว 3 มาตรการมาออกกฎหมายที่เรียกว่า ข้อบังคับว่าด้วย
การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม (โคโรนาไวรัส) พ.ศ. 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่สัมพันธ์กับการจัดหายา
ควบคุมในระหว่างการระบาด ฯลฯ), กระทรวงสาธารณสุ ข อิ น เดี ย จำ � กั ด การขายและการกระจาย
ยาไฮดร็อกซีคลอโรควีน หลังจากที่ห้ามการส่งออกยานี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ถูกใช้อย่างไม่เหมาะสม
การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆในวิกฤตโควิด-19 ได้แก่ การใช้สารฟอกสี
(bleach) โดยมีการใช้อย่างไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละสูงที่สุดในบรรดาการได้รับสารพิษในครัวเรือน
นับตั้งแต่โรคนีร้ ะบาด, การดืม่ แอลกอฮอล์ พบเหยื่อที่เกิดผลเสียทางสุขภาพเพราะได้รบั ข้อมูลอันเป็นเท็จ
เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์กับการต้านไวรัส

สรุป

วิกฤตโควิด-19 อาจทำ�ให้ระบบการอนุมัติยาในหลายประเทศต้องทบทวนขั้นตอนการอนุมัติ
ยาเสียใหม่ และ/หรือกำ�หนดเกณฑ์การยกเว้นในสถานการณ์ฉุกเฉินในทำ�นองเดียวกับทวีปยุโรปและอีก
หลายประเทศ ในแง่การจัดหาและกระจายยานั้น สิ่งที่ช่วยได้มากได้แก่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
และเภสัชกรรมชุมชน วิกฤตนี้ไม่ได้มผี ลต่อระบบสุขภาพและยาถูกกฎหมายเท่านัน้ แต่ยงั มีผลต่อการผลิต
การกระจายและการใช้ยาเสพติดด้วย ส่วนในแง่การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในขณะนี้ดูเหมือนจะมีการ
ป้องกันการใช้อย่างไม่เหมาะสมมากกว่าที่จะพบกรณีผู้ป่วยจริง อาจหมายความว่าการป้องกันได้ผลหรือ
ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าการใช้อย่างไม่เหมาะสมสัมพันธ์กับโรคนี้
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แอลกอฮอล์ส�ำ หรับล้างมือ (Alcohol hand rub)
มีพกไว้สภู้ ยั โควิด
การระบาดของโคโรน่าไวรัส (Corona virus) หรือ COVID-19
นั้นยังคงเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลก ข้อมูลเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2563 พบว่าทั่วโลกมีคนติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแล้วจำ�นวน 5,728,900
ราย เสียชีวิต 355,629 ราย1 ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1
คือประเทศสหรัฐอเมริกา สำ�หรับประเทศไทยนัน้ ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 มีผู้ป่วยสะสม 3,054 ราย เสียชีวิต 57 ราย2
แม้จ�ำ นวนผู้ป่วยแต่ละวันจะลดลงมาก แต่กไ็ ม่ควรประมาท
เนื่องจากในหลายประเทศทั่วโลกนั้น การระบาดของโรคนี้ยังไม่มี
ทีท่าว่าจะสงบลงในเร็ววัน
สิ่งทีส่ ามารถเป็นเครือ่ งมือป้องกันเบือ้ งต้นให้กบั ประชาชนนอกจากหน้ากากอนามัยก็คอื “แอลกอฮอล์”
สำ�หรับล้างมือ ความเข้มข้น 70-90 % เป็นช่วงความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคทั้งเชื้อ
แบคทีเรียและเชื้อไวรัส ดังนั้นทางสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจึงไม่แนะนำ�
ให้ผสมแอลกอฮอล์ 70% v/v ร่วมกับสารอื่น เช่น เจลว่านหางจระเข้ เพราะจะทำ�ให้ความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์ลดลงน้อยกว่า 70% v/v ซึ่งไม่สามารถใช้ฆ่าเชื้อฯได้3 ประเภทของแอลกอฮอล์ที่ใช้นั้นจะ
เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) และ ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) หรือ
isopropanol เป็นหลัก

1

https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-cases-world-map/
https://www.thebangkokinsight.com/366522/
3 https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/infographic/detail/73/1786
2
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เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง ผลิตภัณฑ์ทม่ี แี อลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัย
สำ�หรับมือ พ.ศ.25624 ซึง่ เดิมนัน้ ผลิตภัณฑ์ทม่ี แี อลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบตัง้ แต่หรือมากกว่าร้อยละ 70
ถูกจัดเป็น “เครื่องมือแพทย์” การยกเลิกครั้งนี้ เพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
ดังกล่าวแล้วนั้น จากหมวดเครื่องมือแพทย์ ไปเป็น “หมวดเครือ่ งสำ�อาง” โดยมีเหตุผลว่า เพือ่ ให้เหมาะกับ
สถานการณ์เร่งด่วน เพราะหากเป็นหมวดเดิมก็อาจเกิดการขาดแคลนได้
นอกจากนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยฯที่มีความ
เข้มข้นตํ่ากว่ามาตรฐาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำ�หนดลักษณะของเครื่องสำ�อางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
เพื่อสุขอนามัยสำ�หรับมือ โดยมีสาระสำ�คัญคือ ห้ามผลิต นำ�เข้า หรือขายเครื่องสำ�อางที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำ�หรับมือ ที่มีส่วนประกอบเพียงอย่างเดียว หรือผสมรวมกันน้อยกว่า 70%
โดยปริมาตร5
กลไกการออกฤทธิ์ของแอลกอฮอล์คือ การทำ�ให้โปรตีนเสียสภาพและการทำ�ลายผนังเซลล์
ของเชื้อ เอทานอล (ethanol) จะออกฤทธิ์ต่อไวรัสได้ดีกว่า ไอโซโพรพานอล (isopropanol) แต่
ไอโซโพรพานอลจะออกฤทธิ์ต่อแบคทีเรียได้ดีกว่าเอทานอล เนื่องจากมีส่วนที่ชอบไขมันต่างกัน ในการ
ล้างมือแต่ละครั้งนั้น ควรใช้เวลาไม่ตํ่ากว่า 15-20 วินาที แอลกอฮอล์ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน แต่สามารถติดไฟ
ได้ดี ระเหยง่าย ทำ�ให้ติดบนพื้นผิวและออกฤทธิ์เป็นระยะเวลานานไม่ได้
ทั้งนี้ ห้ามใช้เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) หรือ เมทานอล (methanol) เป็นสารฆ่าเชื้อ
(disinfectant) อย่างเด็ดขาด เพราะมีพิษอย่างยิ่งต่อคน ถ้าเมทานอล (methanol) เข้าสู่ร่างกาย จะ
กลายสภาพเป็น formic acid มีผลทำ�ลายเส้นประสาทตา ถ้าร่างกายได้รับเกิน 10 มิลลิลิตรขึ้นไป จะ
ทำ�ให้ตาบอดถาวรได้ และหากได้รับเกิน 70 มิลลิลิตร ก็อาจเสียชีวิตได้
หากเรามีแอลกอฮอล์ 95 % ต้องเจือจางจนได้ความเข้มข้น 70-75 % เสียก่อน สารให้ความ
ชุ่มชื้นส่วนใหญ่จะเป็นกลีเซอรีน (glycerin) ช่วยไม่ให้มือแห้งจากการสัมผัสแอลกอฮอล์ และช่วยชะลอ
การระเหยของแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ในสูตรตำ�รับยังอาจใส่สารก่อเจลด้วย การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ
ตลอดวัน ควรถนอมมือด้วยโลชั่นก่อนนอนเพื่อไม่ให้มือแห้ง

4
5

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/054/T_0005.PDF
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Shared
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การเตรียมแอลกอฮอล์สำ�หรับล้างมือ 76 % v/v จาก 95 % v/v 1,000 mL
ส่วนประกอบ
1. แอลกอฮอล์ 95% 800 mL
2. กลีเซอรีน 40 mL
3. นํ้า 160 mL

สูตรที่ใช้คำ�นวณ C1V1 = C2V2

C1 = ความเข้มข้นเริ่มต้น
C2 = ความเข้มข้นที่ต้องการ
V1 = ปริมาตรเริ่มต้น
V2 = ปริมาตรที่ต้องการ
* หมายเหตุ ให้มีกลีเซอรีนในตำ�รับประมาณ 4 % และให้มีนํ้าในตำ�รับประมาณ 16 %
แทนค่าเข้าไปในสูตร
C1V11   =   C2V2
      95 x 800 =    C2 x 1,000
     C2 =    76 %
เว็บไซต์ของ WHO หรือองค์การอนามัยโลก ได้เผยแพร่ “คู่มือทำ�เจลล้างมือแบบง่าย ๆ สามารถ
ทำ�ได้เองที่บ้าน” ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_
Local_Production.pdf

สุราสามทับและเอทานอล6

ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 สุราสามทับ คือสุราที่มีแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 80 ดีกรีขึ้นไป
สุราสามทับแปลงสภาพ หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่เติมสารเคมีเพื่อไม่ให้สามารถดื่มกิน
ได้ หรือเมื่อได้ผสมกับนํ้าหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วไม่สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับนํ้าสุรา
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทีร่ ะบาดในพืน้ ทีห่ ลายประเทศทัว่ โลก ทำ�ให้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค
และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขาดแคลนในท้องตลาด และมีราคาที่สูงลิบลิ่ว รวมถึงอาจมีความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์ไม่ถึง 70% v/v และบางยี่ห้อยังใช้เมทานอลในการทำ�เจลแอลกอฮอล์ ซึ่งทำ�ให้เกิดอันตราย
ต่อผู้บริโภคได้   
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กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงการคลัง จึงเห็นควรให้น�ำ เอทานอลทีเ่ หลือจากการผลิตเชื้อเพลิง
มาผลิตเจลแอลกอฮอล์  และกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0615/5888
ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งการรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เป็นการออกมาตรการ
ทางภาษี เพื่อสนับสนุนให้มีการนำ�แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นเกิน 80 ดีกรีขึ้นไป หรือที่เรียกว่า “สุรา
สามทับ” มาแปลงสภาพเป็นเจลล้างมือ โดยให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการเสียภาษีลิตรละ 0 บาท ประกาศ
กรมสรรพสามิตนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ผลิต “สุราสามทับ” (แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 80 ดีกรีขึ้นไป)
ทั้งหมด 1 องค์การ กับ 2 กลุ่ม คือ  
1. องค์การสุรา เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
ให้ผลิตและขายสุราสามทับในประเทศได้เพียงรายเดียว
2. กลุ่มผู้ผลิตสุราสามทับเพื่อส่งออก กลุ่มนี้ผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96 ดีกรี ได้คุณภาพ
มาตรฐานระดับ food grade หรือ pharma grade เช่นเดียวกับองค์การสุรา แต่ขายภายในประเทศไม่
ได้ ต้องส่งออกไปขายในต่างประเทศเท่านั้น  
3. กลุ่มผู้ผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่เป็นโรงงานนํ้าตาล มีทั้งหมด 26 โรงงาน
เป็นแอลกอฮอล์ทม่ี คี วามเข้มข้นประมาณ 99.5% โดยปริมาตร  ซึง่ ในกลุม่ นี  ้ โรงงานเอทานอล 26 แห่ง มี
กำ�ลังการผลิตแอลกอฮอล์ประมาณ 7,000,000 ลิตรต่อวัน ขณะที่โรงกลั่นนํ้ามันรับซื้อได้แค่ 4,000,000
ลิตรต่อวัน จึงมีแอลกอฮอล์สว่ นเกินเหลือวันละ 3,000,000 ลิตรต่อวัน ซึง่ เป็นส่วนทีน่ �ำ ไปใช้ท�ำ แอลกอฮอล์
สำ�หรับล้างมือ  
ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีใน
อัตราภาษีศูนย์ส�ำ หรับสุราสามทับ ทีน่ �ำ ไปทำ�การแปลงสภาพ เพือ่ ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาดมือ
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำ�ขึ้นเพื่อการจำ�หน่าย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่
18 มีนาคม 2563 ได้กำ�หนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทำ�การแปลงสภาพสุราสามทับตามสูตรส่วนผสม
ดังนี้
(1) สุราสามทับ 100 ลิตร
(2) สารแปลงสภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
         
(2.1) Isopropyl alcohol ไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม
         
(2.2) Tertiary butyl alcohol ไม่น้อยกว่า 0.15 ลิตร
         
(2.3) Bitrex ไม่น้อยกว่า 1.0 กรัม
(3) สีฟ้าพอทำ�ให้ส่วนผสมเปลี่ยนเป็นสีฟ้า
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ข้อสังเกตของการนำ�สุราสามทับแปลงสภาพมาทำ�เจลแอลกอฮอล์
จะเห็นได้ว่า แอลกอฮอล์จากผู้ผลิตสำ�หรับใช้เป็นเชื้อเพลิง มีข้อกังวลถึง impurity ต่างๆ เช่น
เมทิลแอลกอฮอล์ (เมทานอล)  แอลดีไฮด์  เอทิลคาร์บาเมต  สารหนู  ตะกั่ว  ซึ่งตามมาตรฐานเอทานอล
บริสุทธิ์สำ�หรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยานั้น British Pharmacopoeia (BP) มาตรฐานตำ�รายา
ของประเทศอังกฤษได้กำ�หนดปริมาณของเมทิลแอลกอฮอล์ไว้ ไม่ให้เกิน 200 ppm (V/V) หรือ 0.02 %   
และแอลดีไฮด์ ไม่ให้เกิน 10 ppm (V/V) หรือ 0.001 %  เบนซีน ไม่ให้เกิน 0.0002 %  และผลรวมของ
สิ่งเจือปนอื่นๆ ไม่ให้เกิน 0.03 %
ส่วนมาตรฐานคุณภาพสุรากลั่น ได้กำ�หนดให้มีเมทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เดซิเมตร (1 ลูกบาศก์เดซิเมตรเท่ากับ 1 ลิตร) แอลดีไฮด์ (คิดเป็นแอซิทัลดีไฮด์) ไม่เกิน 220
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรสำ�หรับสุรากลั่นที่มีแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 40 ดีกรีขึ้นไป

ทีม่ า : ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนำ�สุราออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต (ฉบับที่ 2)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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ตัวอย่าง Certificate of Analysis ของบริษัทที่ผลิตเอทานอลที่จำ�หน่าย
ให้หน่วยงานราชการที่นำ�มาทำ�เจลแอลกอฮอล์

ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในเอทานอลจากผู้ผลิตสำ�หรับเชื้อเพลิง ที่เรานำ�มาใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์
ล้างมือนั้น มีเมทานอลและแอลดีไฮด์เจือปนอยู่ด้วยในปริมาณที่ไม่เกินมาตรฐานของ BP (British
Pharmacopoeia) อย่างไรก็ตาม การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือที่ผลิตจากเอทานอลสำ�หรับเชื้อเพลิง อาจมี
อาการระคายเคืองที่ผิวหนังได้ รวมถึงกลิ่นที่มีความฉุนมากกว่าแอลกอฮอล์แบบ Pharma grade และ
ในสูตรสารแปลงสภาพสุราสามทับ การใช้ isopropyl alcohol (IPA) ไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม ในสุรา
สามทับ 100 ลิตรนั้น  isopropyl alcohol ทำ�ให้ผิวแห้ง แตกลอก เกิดผื่นแพ้ และระคายเคืองได้ ผู้ใช้
ควรระวัง
ผู้อ่านสามารถอ่านข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เจลแอลกอฮอล์ ได้ในเว็บไซต์ Thai Young
Pharmacist Grow ในคอลัมน์ “เจลแอลกอฮอล์ Check ให้ Sure ใช้อย่างมั่นใจ แบบเภสัช-สไตล์” ได้
ทางเว็บไซต์ https://www.thaiypgrow.com/
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ประสบการณ์จากพื้นที่
อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม/นักวิชาการ กพย.

เภสัชกรกับสภาวะวิกฤตโควิด-19

ในช่วงสภาวะโรคระบาดต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น บุคลากรสาธารณสุขต่าง
ต้องร่วมมือร่วมแรงกันเพือ่ ให้เกิดการควบคุม ป้องกันโรคและรักษาเหยือ่ จากโรคนัน้ ๆ เภสัชกร ถือเป็นหนึ่ง
ในบุคลากรสาธารณสุขที่มีความสำ�คัญต่อการจัดการปัญหาเกี่ยวกับโรคและโรคระบาดต่างๆตั้งแต่การ
ค้นคว้าวิจยั การผลิตยา การคัดเลือกยา การจัดหายา การกระจายยา และรวมถึงบทบาทอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องฯ  
ปัจจุบันการระบาดของเชือ้ โควิด-19 แม้จะมียาใหม่ๆทีน่ า่ สนใจในการนำ�มาทดลองใช้ในการรักษาฯ
(อ่านเพิม่ เติมเกีย่ วกับการรักษาเชือ้ โควิดฯ ได้ในคอลัมน์ไฮไลท์) แต่เรายังไม่สามารถระบุยาทีใ่ ช้ในการรักษา
ได้อย่างแน่ชดั ภก.ทรงวุฒิ สารจันทึก ประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน และ นพย. รุ่นที่ 1 ได้ให้
สัมภาษณ์ในบทความที่มีชื่อว่า “เภสัชกร อีกวิชาชีพบทบาทกับการสู้โควิด-19” ของเว็บไซต์ Hfocus
เจาะลึกระบบสุขภาพว่า เภสัชกรของหลายหน่วยงานต้องใช้ความพยายามจัดหาแอลกอฮอล์ นํ้ายา
ฆ่าเชื้อโรค รวมถึงต้องจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำ � หรับล้างมือ นอกจากนั้นยังต้องบริหารจัดการยา
ได้แก่ การจัดเตรียมและตรวจสอบยาสำ�หรับส่งให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในรายที่ผู้ป่วยไม่ต้องเข้ามารับยา
ที่โรงพยาบาล ติดตามปัญหาการใช้ยาของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง รวมถึงวางแผนการจัดหายาโรคเรื้อรังในภาวะ
ที่ยาโรคเรื้อรังขาดแคลนวัตถุดิบในระดับประเทศ
19

ภก.ทรงวุฒกิ ล่าวเสริมอีกว่า ในระดับชุมชนและท้องถิ่น เภสัชกรต้องสนับสนุนด้านความรู้ให้กับ
ชุมชนเพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถจัดหาและจัดเตรียมทรัพยากรจำ�เป็น เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลสำ�หรับ
ล้างมือ การจัดเตรียมนํ้ายาฆ่าเชื้อชนิดต่างๆที่สามารถจัดหาได้ในขณะนั้น เพื่อใช้ล้างทำ�ความสะอาด
สถานที่สาธารณะตามจุดต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 เภสัชกรยังเป็น
ผู้ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายต่างๆ ในการดำ�เนินมาตรการในการป้องกันการระบาดของไวรัส
โควิด-19 เช่น การประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐของกรมการปกครอง
และผู้น�ำ ชุมชน เป็นต้น ในระดับจังหวัด เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสำ�นักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด
ทำ�หน้าที่บริหารจัดการในการป้องกันการระบาดของการระบาดของไวรัส โควิ ด-19 ด้ า นทรั พ ยากร
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ PPE โดยประสานกับส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ประกอบการ สถานพยาบาลใน
พื้นที่ของจังหวัดต่างๆ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่จำ�เป็นอย่างทั่วถึงและ
ทันเวลา ที่ส�ำ คัญคือการทำ�หน้าที่คอยให้ความรู้ที่ถูกต้องเผยแพร่สู่ประชาชน เพื่อป้องกันประชาชน
เข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย โฆษณาที่หลอกลวง และข่าวเท็จ ข้อมูลเท็จต่าง ๆ
ในระดับประเทศ เภสัชกรเป็นผู้บริหารจัดการข้อมูล ได้แก่ รวบรวมอัตราการใช้ยาโรคเรื้อรัง
ทั้งประเทศ รายการยาโรคเรื้อรังที่ขาดแคลน และรายการที่มีแนวโน้มขาดแคลนในระยะเวลาอันใกล้
ประสานหน่วยงานทีท่ �ำ หน้าทีก่ ระจายยาให้ถึงมือผู้ป่วยทั่วประเทศ ผู้บริหารระดับกระทรวงและผู้ผลิตยา
ซึ่งสถานการณ์ ณ ปัจจุบันยารักษาโรคเรื้อรังบางรายการเริ่มขาดแคลนแล้ว ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมี
ความจำ�เป็นต้องร่วมกันวางแผนในการนำ�เข้าวัตถุดิบวางแผนในการผลิตยาโรคเรื้อรังโดยเร่งด่วน เพื่อให้
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งประเทศไม่ขาดยา
และไม่เพียงแต่เภสัชกรในโรงพยาบาลเท่านั้น (อ่านเพิ่มเติม บทบาทเภสัชกรคลินิกในสภาวะ
โควิด-19 ในคอลัมน์รู้เขา-รู้เรา) ที่มีความสำ�คัญต่อการจัดการปัญหาโควิด-19 แต่ยังคงมีเภสัชกร
อีกหลายสาขาวิชาชีพที่มีความสำ�คัญเช่น เภสัชกรชุมชน หรือเภสัชกรร้านยา ซึ่งเภสัชกรร้านยาถือว่า
เป็นด่านแรกของประชาชน ในการให้คำ�ปรึกษาประชาชนทั้งการดูแลสุขภาพตัวเอง และช่วยคัดกรอง
ผู้มีความเสี่ยงเพื่อลดผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมถึงการมีส่วนร่วมในการใช้ “Telepharmacy (เภสัชกรรม
ทางไกล)” คือการบริบาลทางเภสัชกรรมและการส่งมอบเภสัชภัณฑ์จากเภสัชกรผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร
ทางไกลไปยังผู้ป่วย ที่อยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน ร่วมการให้คำ�ปรึกษาเรื่องยาออนไลน์โดยเภสัชกร เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการทีผ่ ปู้ ว่ ยจะต้องออกมาจากทีพ่ กั ของตนเอง และร้านยาชุมชนอบอุน่ ถือว่ามีสว่ นสำ�คัญ
ในการเข้าถึงระบบสุขภาพของคนในชุมชน ดังนั้นในสภาวะวิกฤต เช่นนี้เภสัชกรชุมชนจึงมีส่วนสำ�คัญใน
การเผยแพร่ความรู้ และจัดหายา และเวชภัณฑ์ให้มีความเพียงพอแก่ประชาชน
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เภสัชกรในสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีความสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบาย ทำ�การ
ขึ้นทะเบียนยาใหม่ทม่ี ขี อ้ บ่งใช้ในการรักษาการติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 รวมถึงรวบรวมอัตราการใช้ยาโรคเรือ้ รัง
ทั้งประเทศ รายการยาโรคเรื้อรังที่ขาดแคลน และรายการที่มีแนวโน้มขาดแคลนในระยะเวลาอันใกล้
ทำ�หน้าที่จัดหายาให้เพียงพอ ประสานหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่กระจายยาให้ถึงมือผู้ป่วยทั่วประเทศ รวมถึง
ควบคุมคุณภาพของยาให้มีคุณภาพก่อนออกสู่ตลาด และหลังออกสู่ตลาด
เภสัชกรฝ่ายวิจยั และพัฒนา ซึง่ มีหน้าทีใ่ นเรือ่ งการค้นคว้าวิจัยยาใหม่ซึ่งทำ�หน้าค้นคว้าหาโมเลกุล
ยาใหม่ หาสารสำ�คัญในสมุนไพร ตรวจสอบฤทธิว์ า่ สามารถทีจ่ ะพัฒนาต่อไปได้หรือไม่ รวมถึงพัฒนาวัคซีน
เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
เภสัชกรอุตสาหกรรม ถือว่ามีบทบาทสำ�คัญเป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้ยาโรคต่างๆในประเทศ
เกิดสภาวะขาดแคลน บทบาทสำ�คัญนอกจากการผลิตยาเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอทีจ่ ะกระจายไปยังผูป้ ่วย
แล้ว เภสัชกรอุตสาหกรรมยังต้องวางแผนในการนำ�เข้าวัตถุดบิ วางแผนในการผลิตยาโรคเรือ้ รังโดยเร่งด่วน
ในสภาวะเช่นนี้อีกด้วย
เภสัชกรสมุนไพร ประเทศไทยถือว่าอุดมสมบูรณ์ และสมุนไพรหลายชนิดนัน้ ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบ
ในการสร้างความมั่นคงด้านยาให้กับประเทศ ในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ เภสัชกรสมุนไพรก็ควรมีหน้าที่ที่จะ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สมุนไพรอย่างไม่สมเหตุผล
ดังนั้น บทบาทของเภสัชกรในแต่ละสาขาของวิชาชีพจึงมีความสำ�คัญต่อระบบยาในสภาวะวิกฤติ
โรคระบาดโควิด-19 นี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ในภาวะวิกฤตการระบาดฯ เช่นปัจจุบัน “สภาเภสัชกรรม”
หน่วยงานหลั ก ที ่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ เภสั ช กรได้ มี ข ้ อ เสนอการกำ � หนดมาตรฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ในแนวทางวิถีใหม่ “New Normal” เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงยาได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยอีกด้วย
แหล่งที่มา
1. https://www.hfocus.org/content/2020/05/19430
2. https://news.thaipbs.or.th/content/290033
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รู้เขา รู้เรา

อ.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทบาทเภสัชกรคลินกิ ในสภาวะ COVID 19

Coronavirus Disease COVID-19) เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)1 หากอ้างอิงจากพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ก็
จัดได้ว่า COVID 19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง2 ผู้ติดเชื้ออาจไม่มีอาการ หรือมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึง
อาการปอดอักเสบรุนแรง ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรกที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อ COVID 19 โดย
เป็นนักท่องเทีย่ วจากเมืองอูฮ่ น่ั ประเทศจีนเมือ่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 25633 COVID 19 ถือเป็นโรคระบาด
อุบตั ใิ หม่ ดังนัน้ ข้อมูลเกีย่ วกับโรคและยาทีใ่ ช้ในการรักษาจึงมีจ�ำ กัด ปัจจุบนั ยังคงมีการดำ�เนินการวิจยั เกีย่ ว
กับโรคและยาทีใ่ ช้ในการรักษา รวมถึงวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ ที่ผ่านมา มีข้อมูลใหม่ๆเกีย่ วกับ
COVID 19 ได้รบั การเผยแพร่จากหลายประเทศ โดยเฉพาะข้อมูลยาทีใ่ ช้ในการรักษาการติดเชือ้ ฯ4  เภสัชกร
ถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านยา หน้าที่ของเภสัชกรในสภาวะ COVID 19 มี
หลากหลาย สำ�หรับบทความนีจ้ ะขอกล่าวถึงบทบาทเภสัชกรคลินกิ ในการบริบาลทางเภสัชกรรม
การบริบาลทางเภสัชกรรม คือ กระบวนการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยให้มีความเหมาะสม ป้องกัน
การเกิดปัญหาจากการใช้ยา หวังผลให้ผู้ป่วยบรรเทาอาการหรือหายจากการเป็นโรค ป้องกันหรือชะลอ
การเกิดโรค เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี5 ในสถานการณ์ COVID 19 ผู้มารับบริการในโรงพยาบาล
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ประกอบด้วยผูท้ ส่ี งสัยมารับการตรวจคัดกรอง, ผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ COVID 19 และผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการรักษาด้วย
โรคอืน่ โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ เป้าหมายของ
การบริบาลทางเภสัชกรรมในสภาวะ COVID-19 คือ เข้าร่วมทีมเพือ่ 1. ดูแลผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ COVID-19 ให้
หายจากการเป็นโรค 2. ป้องกันการติดเชื้อในประชาชนที่ยังไม่เป็นโรค 3. ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษา
ด้วยโรคอืน่ ๆ ให้ปลอดภัยในการใช้ยา บทบาทเภสัชกรคลินกิ ในสภาวะ COVID 19 มีดงั นี6-8
้
1. ให้ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องแก่ผมู้ ารับบริการ เกีย่ วกับการติดเชือ้ COVID-19 เพือ่ (1) ลด
ความวิตกกังวล (2) ให้สามารถป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ หรือ (3) ให้รับรู้เกี่ยวกับ
ความเสีย่ งทีค่ วรเข้ารับการคัดกรองทีโ่ รงพยาบาลเพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ไปสูผ่ อู้ น่ื
2. นำ�อุปกรณ์สอ่ื สารเพือ่ ให้บริการสุขภาพจากระยะไกล (Telehealth) มาใช้ในการบริบาลทาง
เภสัชกรรม โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีต่ อ้ งได้รบั คำ�แนะนำ�เป็นพิเศษ เช่น ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจที่
ได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยากดภูมคิ มุ้ กัน เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ความปลอดภัยในการ
ใช้ยาและป้องกันผูป้ ว่ ยจากการติดเชือ้ เนือ่ งจากต้องอยูใ่ นโรงพยาบาลเป็นเวลานาน
3. ประสานงานเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ยาในการรักษาทัง้ การติดเชือ้ COVID 19 และยารักษาโรคอืน่ ๆ
ให้เร็วทีส่ ดุ
4. จัด เตรี ยมและบริการข้อมูลทางยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะยาใหม่ เช่น
favipiravir
5. มีสว่ นร่วมในการจัดทำ�หรือพัฒนาแนวทางในการใช้ยารักษาการติดเชื้อ COVID-19 กับทีม
สหวิชาชีพ
6. มีสว่ นร่วมในงานวิจยั เกีย่ วกับผูป้ ว่ ยติดเชือ้ COVID 19
7. มีสว่ นร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID 19 เภสัชกรคลินกิ จะทำ�หน้าที่
ในการตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ยา เช่น ขนาดยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การเกิดอันตรกิรยิ า
กับยาอืน่ ๆ ข้อควรระวังหรือข้อห้ามใช้ รวมถึงการติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์ตา่ งๆ  ให้ขอ้ มูล
และตอบคำ�ถามเกี่ยวกับยาที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อ COVID 19 แก่แพทย์และพยาบาล
และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาในการรักษาการติดเชือ้ COVID 19 โดยเฉพาะ
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
8. จัดประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างเภสัชกรคลินกิ ในโรงพยาบาลต่างๆ
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ไฮไลท์

รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์
นักวิชาการอิสระ

การค้นหาและการใช้ยารักษาโรคโควิด-19

โควิด -19 เป็นโรคอุบัติใหม่จากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จึงยังไม่มียารักษาที่จำ�เพาะต่อเชื้อ ยา
ที่ใช้รักษาในปัจจุบันทั้งหมดเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคอื่นๆอยู่แล้ว และนำ�มาใช้รักษาโควิด-19 โดย
พิจารณาเทียบเคียงชนิดของเชื้อก่อโรคว่าอยู่ในกลุ่มไวรัสโคโรนาและอาการที่พบในผู้ป่วยช่วงแรกๆก็
คล้ายคลึงกับโรคที่เกิดจากไวรัสกลุ่มโคโรนา จึงได้นำ�ยาเหล่านั้นมาใช้ในการรักษา ซึ่งได้ผลตามสมควร
ในขณะเดียวกัน ได้มีการประเมินผลการรักษาย้อนหลัง การศึกษาพยาธิสภาพของโรค และ
คุณสมบัติของเชื้อไวรัส การศึกษาวิจัยทดสอบประสิทธิภาพของยาที่มีใช้ในโรคอื่นอยู่แล้วเพิ่มขึ้นจำ�นวน
หลายหมื่นชนิด เพื่อค้นหายาใหม่ที่ออกฤทธิ์จำ�เพาะต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ ดังนั้น รายงานผล
การรักษาของประเทศต่างๆจึงอาจได้ผลไม่เหมือนกัน หรืออาจจะขัดแย้งกัน บทความนี้ ได้รวบรวมยา
ที่มีการใช้ และ/หรือมีการศึกษาประสิทธิภาพของยาทั้งในผู้ป่วยและหลอดทดลอง จากที่มีในรายงานใน
วารสารวิชาการ และจากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทั่วไป  โดยหวังว่า จะได้เป็นข้อมูลติดตามความคืบหน้า
และผลสรุปตัวยาที่สามารถต้านไวรัส SARS-CoV-2 ต่อไป  

25

กลุ่มยาต้านไวรัส

            ยากลุ่มนี้คัดเลือกมาจากยาที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในโรคที่มีสาเหตุจากไวรัสชนิด RNA อื่นๆ เช่น ซาร์ส
เมอร์ส เอดส์ ไข้หวัดใหญ่  ได้แก่
lopinavir และ ritonavir (อาจใช้ร่วมกับ interferon beta) เป็นยายับยั้งการทำ�งานของ
เอนไซม์ protease ของไวรัส ใช้เป็นยาต้านไวรัสโรคเอดส์ นำ�มาใช้รักษาโรคโควิด-19 เพราะเป็นไวรัสที่
ต้องอาศัยเอนไซม์ protease ในการตัดสายโปรตีนในกระบวนการสร้างอนุภาคไวรัสเช่นเดียวกัน
favipiravir เป็นยาสำ�หรับไข้หวัดใหญ่ ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ RNA polymerase ของไวรัส จีน
ได้ทดลองใช้ในคนไข้โรคโควิด-19 แล้วพบว่าได้ผลดี
remdesivir เป็นยา nucleotide analog ออกฤทธิ์ที่การสังเคราะห์สาย RNA โดยยาเข้าไป
แทนที่ nucleotide ปกติของเซลล์ ทำ�ให้ได้ RNA สายใหม่ที่ผิดไป ไวรัสจึงไม่สามารถเพิ่มจำ�นวนอนุภาค
ต่อไปได้ ยานี้พัฒนาเพื่อต้านไวรัสซาร์สและเมอร์ส ปัจจุบันองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาอนุญาต
ให้ใช้เป็นกรณีเร่งด่วนในโรคโควิด-19
EIDD-2801 เป็นยาที่ออกแบบสำ�หรับไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด ribonucleoside analog, N4hydroxycytidine ออกฤทธิ์ที่การสร้าง RNA ทำ�ให้การสร้าง RNA สายใหม่ผิดพลาด ไวรัสไม่สามารถเข้า
ทำ�ลายเซลล์อื่นได้  
umifenovir เป็นสารอนุพันธ์ของ indole ใช้ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ และ บี ใช้
ในประเทศจีนและรัสเซีย ยามีคุณสมบัติเป็น hydrophobic molecule ไม่ชอบนํ้า จะจับกับเยื่อหุ้ม
ไวรัสที่เป็นไขมัน ขัดขวางไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ เมื่อนำ�ไปรักษาคนไข้พบว่าปริมาณไวรัสลดลงมากกว่า
การใช้  lopinavir และ ritonavir  

ยารักษาภาวะอักเสบรุนแรงจากการสร้างภูมิคุ้มกันมากเกิน

tocilizumab และ sarilumab เป็ น ยาชนิ ด monoclonal antibody ออกฤทธิ์จับกับ
interleukin-6 receptor เพื่อรักษาอาการข้ออักเสบรูมาตอยด์ ได้มีการนำ�มาใช้รักษาคนไข้โควิด-19
ที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงจากภาวะการสร้างภูมิคุ้มกันมากเกินไป (cytokine storm) มีรายงาน
ว่ายากลุ่มนี้ได้ผลดีในคนไข้ที่มีอาการจำ�นวน 21 คนในจีน ต่อมาองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาได้
อนุญาตให้ใช้ tocilizumab ในการทดลองทางคลินิกตามวิธีมาตรฐานในผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ได้ ซึ่งต้อง
ติดตามผลต่อไป
anakinra เป็นยารักษาอาการข้ออักเสบรูมาตอยด์โดยออกฤทธิ์จับกับ interleukin-1 receptor
นำ�มาใช้รักษาคนไข้โควิด-19 ที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงจากภาวะการสร้างภูมิคุ้มกันมากเกินไป
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จำ�นวน 29 ราย ในอิตาลี พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงได้ขยายผลทำ�การทดลองทางคลินิกในผู้ป่วย
กลุ่มใหญ่ต่อไป
ruzolitinib เป็นยาต้านการทำ�งานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ JAK1, JAK2 receptor (Janus
kinase inhibitor) ใช้ในการรักษาโรคพังผืดในไขกระดูก (myelofibrosis) และใช้ในการแก้ไขการสร้าง
เม็ดเลือดผิดปกติ (polycythemia) ยานี้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบอย่างรุนแรงและเป็นยายับยั้งการทำ�งาน
ของภูมิคุ้มกันทั้ง natural killer cells, T helper และ regulatory T cell ได้นำ�มาทดลองทางคลินิกใน
ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรงในสหรัฐอเมริกา  
prazosin เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง alpha-1 adrenergic receptor ช่วยขยายหลอดเลือด เพิ่ม
การไหลเวียนของเลือด ใช้รักษาความดันโลหิตสูง ภาวะต่อมลูกหมากโต พบว่ายาสามารถลดระดับ
cytokine ในหนูได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของ cytokine storm ในโควิด-19 จึงได้ทำ�การทดลองทางคลินิก
ในผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรงในจอนส์ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา
  
corticosteroids มีการใช้ลดการอักเสบในคนไข้ที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรง (acute respiratory distress syndrome: ARDS) เพื่อลดอัตราการตาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิก

ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด

เป็นยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีลิ่มเลือดในอวัยวะต่างๆเพื่อลดอาการรุนแรงของโรค
tissue plasminogen activator (tPA) เป็นยาละลายลิ่มเลือด นำ�มาใช้รักษาโควิด- 19 ที่พบว่า
มีลิ่มเลือดในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะปอด

ยาที่ออกแบบ/คัดกรองโดยข้อมูลโครงสร้างโปรตีนส่วนต่างๆของ
ไวรัส SARS-CoV-2 โดยแบบจำ�ลองคอมพิวเตอร์
เช่น ยายับยั้งเอนไซม์ โปรติเอสของไวรัส ยาเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการทดลองในหลอด
ทดลอง ได้แก่
ebselen เป็นสารประกอบกลุ่ม organoselenium ที่มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ และจากการ
ทดลองคัดกรองโดยแบบจำ�ลองคอมพิวเตอร์และในหลอดทดลองพบว่า สามารถจับกับโปรตีน MPro
ของไวรัส SARS-CoV-2 ได้ดี มีค่าความเป็นพิษตํ่า มีค่าความปลอดภัยสูง ซึ่งต้องทำ�การทดลองต่อไป
carmofur เป็นยา anti-neoplastic สามารถจับกับเอนไซม์โปรติเอส (main protease: MPro)
ของ SARS-CoV-2 ได้โดยแบบจำ�ลองคอมพิวเตอร์ และได้ผลดีในหลอดทดลอง ซึ่งกำ�ลังทำ�การวิจัย
ขั้นต่อไป
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PX -12 thioredoxin-1 inhibitor มีฤทธิ์ยับยั้ง thioredoxin-1 ทำ�ให้หยุดการเจริญของ
เซลล์ และเกิด apoptosis มีฤทธ์ต้านการอักเสบ ใช้เป็นยารักษามะเร็ง นำ�มาทดลองโดยแบบจำ�ลอง
คอมพิวเตอร์พบว่าสามารถจับกับเอนไซม์โปรติเอสของ SARS-CoV-2 ได้ดี สมควรทำ�วิจัยต่อไป
tideglusib มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ glycogen synthase kinase -3 (GSK-3 beta) แบบไม่
ย้อนกลับ ได้มีการทดลองใช้รักษาอาการต่ า งๆ เช่ น อั ล ไซเมอร์ การอักเสบ ฟันผุ (โดยการกระตุ้น
สเต็มเซลล์ให้เนื้อฟันงอกใหม่) และเมื่อนำ�มาทดสอบกับแบบจำ�ลองคอมพิวเตอร์ พบว่า สามารถ
จับกับเอนไซม์โปรติเอสของ SARS-CoV-2 ได้
shikonin เป็นสารบริสุทธิ์สกัดได้จากสมุนไพรจีน มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านมะเร็ง ต้านเอดส์
นำ�มาใช้ในการรักษาสิว และยังมีฤทธ์อื่นๆอีก เช่น สามารถยับยั้งการจับกันของโปรตีนเป้าหมายหลาย
ชนิดทั้งในเซลล์และนอกเซลล์ และเมื่อนำ�มาทดสอบกับแบบจำ�ลองคอมพิวเตอร์ พบว่า สามารถจับกับ
เอนไซม์โปรติเอสของ SARS-CoV-2 ได้
andrographolide จากฟ้าทะลายโจร พบว่ามีศักยภาพในการจั บ กั บ เอนไซม์โปรติเอสของ
SARS-CoV-2 ได้ โดยอาศัยแบบจำ � ลองคอมพิ ว เตอร์ แต่จะต้องทำ � การทดสอบการต้ า นไวรัสใน
หลอดทดลองต่อไป

กลุ่มยารักษาโรคอื่นๆที่นำ�มาปรับใช้รักษาโควิด-19

ยากลุม่ นี้ จะมีขอ้ มูลความปลอดภัย และอาการอันไม่พงึ ประสงค์อยูแ่ ล้ว จึงสามารถนำ�มาทดลอง
ใช้รักษา โดยอาศัยการอ้างอิงผลการทดลองในสัตว์ทดลองหรือในหลอดทดลอง  
คลอโรควิน และไฮดรอกซีคลอโรควิน เป็นยาต้านมาลาเรีย นำ�มาใช้รักษาโควิด โดยคาดการณ์
ว่ายาจะขัดขวางไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ของคนเพือ่ เพิม่ จำ�นวนโดยการยับยัง้ การ glycosylation ของ receptor
ในเซลล์เจ้าบ้าน และรักษาอาการของโรค บางกรณีมีการใช้ร่วมกับ azithromycin, zinc chloride
ปัจจุบนั องค์การอนามัยโลกและหลายประเทศระงับการใช้ยากลุม่ นีแ้ ล้ว เนือ่ งจากอาการข้างเคียง
ที่รุนแรง หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น แต่ยังมีการใช้ในประทศบราซิลเพราะอ้างว่ามีผลการรักษาที่ดี
disulfiram เป็นยารักษาการติดแอลกอฮอล์เรือ้ รัง โดยยาออกฤทธิย์ บั ยัง้ เอนไซม์ acetaldehyde
dehydrogenase ซึง่ ทำ�ให้มอี าการเมาค้าง มีผลการทดลองก่อนหน้านีพ้ บว่า สามารถยับยัง้ papain-like
protease ของไวรัสซาร์ส และเมอร์ส จึงนำ�มาทดลองใช้รักษาอาการปอดอักเสบรุนแรงในโควิด-19 ซึ่ง
จากการทดลองในหนูพบว่าได้ผลดี เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
nafamostat / camostat เป็น serine protease inhibitor เป็นยาที่ใช้ในโรคตับอักเสบ
รุนแรงในญี่ปุ่น พบว่าสามารถยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของ SAR-CoV-2 ที่ serine protease IMPRSS2 ซึ่ง
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ได้ผลดีในหลอดทดลอง โดย nafamostat มีผลดีกว่า camostat 15 เท่า จะต้องทดลองขั้นตอนต่อไป
famotidine เป็นยารักษาอาการกรดไหลย้อน นำ�มาใช้รักษาโควิด-19 เพราะคาดว่ามีกลไกการออกฤทธิ์
โดยจับกับตำ�แหน่งที่ใช้เกาะติดเซลล์บนโปรตีนหนามของไวรัส SARS-CoV-2 จากการประเมินผลย้อน
กลับในคนไข้ 1,620 คนในโรงพยาบาล 10 แห่งในสหรัฐอเมริกา พบว่า ลดการใส่เครื่องช่วยหายใจและ
อัตราการตายลง จึงมีการทดลองทางคลินิกที่เป็นมาตรฐานต่อไป  
nitazoxanide เป็นยากลุ่ม thiazolide ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อปรสิต แบคทีเรียและไวรัส ใน
กรณีของโคโรนาไวรัส MER-CoV มีการวิจัยพบว่ายายับยั้งขบวนการ maturation ของ nucleocapsid
N protein เพื่อเพิ่มจำ�นวนอนุภาคของไวรัส ยานี้อยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิกในคนไข้โควิด-19
ivermectin เป็นยากลุ่ม lipophilic macrolide ใช้รักษาพยาธิชนิดออกฤทธิ์กว้าง ยาจะจับกับ
glutamated gated chloride ion chanel ทำ�ให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลง พยาธิเป็นอัมพาตและ
ตาย ในกรณีของโควิด-19 คาดว่าน่าจะขัดขวางการทำ�งานของโปรตีนที่นำ�ไวรัสเข้าสู่นิวเคลียส จากการ
เปรียบเทียบในคนไข้ พบว่าลดอัตราการตายลงมากกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ใช้ยา และลดระยะเวลาทีต่ อ้ งอยู่โรงพยาบาล
ด้วย
bevacizumab เป็นยารักษาโรคมะเร็งลำ�ไส้ มะเร็งปอด และรักษาโรคตาบางชนิด ออกฤทธิ์
ยับยั้งโปรตีน growth factor ที่ช่วยในการเจริญของหลอดเลือดแดง (vascular endothelial growth
factor, VEGF) ยานีน้ �ำ มาใช้รกั ษาโรคโควิด-19 ทีม่ อี าการปอดบวมรุนแรง ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการทดลอง
ทางคลินิก
fluvoxamine เป็นยารักษาอาการซึมเศร้าโดยออกฤทธิป์ รับสมดุลของสารสือ่ ประสาท serotonin
ให้มีระดับที่เหมาะสม ต่อมานักวิจัยพบว่ายานี้สามารถป้องกันการอักเสบ และลดการเกิด cytokine
ในหนู จึงคาดว่าน่าจะได้ผลในการนำ�มาใช้ในผู้ป่วยโควิด-19 กรณีที่มีอาการปอดบวมรุนแรงจากภาวะ
ภูมิคุ้มกันมากเกิน จึงทำ�การทดลองทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผลของยาในผู้ป่วยโควิด-19 จำ�นวน
152 คน ในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งต้องรอผลการประเมินต่อไป
ternatin-4, zotatifin, และ plitidepsin เป็นเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทำ�ลายเซลล์มะเร็ง โดยการยับยั้ง
การสร้างโปรตีน ใช้เป็นยารักษา multiple myeloma นำ�มาใช้ในโควิด-19 โดยสารจะจับกับโปรตีนใน
เซลล์เพื่อขัดขวางการแปลรหัส (translation) จาก RNA ไปเป็นโปรตีน
haloperidol, melperone ยารักษาอาการซึมเศร้าออกฤทธิ์ที่ Sigma R1, Sigma R2 ของ MV
Cell receptor  ส่วน clemastine, cloperatine  ซึ่งเป็นยาแก้แพ้  และสารประกอบ PB28, ฮอร์โมน
progesterone ก็มีการทดลองและพบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2  ใน cell line
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ibudilast (MN-166) เป็นยารักษาหอบหืด และรักษาอาการอักเสบ มหาวิทยาลัยเยลแห่ง
สหรัฐอเมริกาได้น�ำ มาทดลองทางคลินกิ เพือ่ ใช้รก้ ษาอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรง (ARDS) ในโควิด-19 ซึ่ง
ต้องติดตามผลต่อไป
apilimod, MLN-3897, VBY-825, ONO 5334 มีฤทธิ์ยับยั้งการจำ�ลองตัวของไวรัส พบว่า
มีศักยภาพที่จะนำ�ไปทดลองใช้รักษาโควิด-19 ต่อไป  
nitric oxide จากข้อมูลที่มีการใช้แบบสูดดม ในผู้ป่วยปอดอักเสบจาก SARS-CoV สามารถลด
ความดันในปอดได้ ลดอาการออกซิเจนตํ่า ลดระยะเวลาของการใช้เครื่องช่วยหายใจ จึงได้นำ�มาทดลอง
ใช้ในผู้ป่วยโควิด-19 ในกรณี ARDS เพื่อลดความรุนแรงของโรค โดยการอนุญาตขององค์การอาหารและ
ยาสหรัฐอเมริกาเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย
วิตามินดี มีคำ�แนะนำ�ให้ใช้วิตามินดี 4,000 ยูนิต/วัน ปรับปรุงภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและรักษา
โรคโควิด-19 นักวิทยาศาสตร์จากนานาประเทศได้คัดค้านว่ากรณีนี้ไม่มีหลักฐานเพียงพอ เพราะเป็นการ
ประเมินข้อมูลจากการศึกษาว่า คนที่มีระดับวิตามินดีตํ่า จะเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันแล้ว
คาดการณ์ว่าน่าจะมีผลป้องกันโรคได้
จากข้อมูลการค้นหายาต้านไวรัสเพือ่ รักษาโควิด–19 ของนักวิทยาศาสตร์นานาประเทศที่ได้ประมวล
ไว้นี้ ส่วนมากเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้อื่นๆ แล้วนำ�มาทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัสเพิ่มเติม ส่วนยาใหม่ที่ออกแบบ
เจาะจงกับโครงสร้างของไวรัสนี้ยังมีน้อย เพราะมีรายงานโครงสร้างและคุณสมบัติของไวรัสไม่นาน
ซึง่ จะใช้เป็นโมเดลออกแบบยาและวัคซีนต่อไป หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าน่าจะค้นพบยาต้านไวรัส SARS-CoV-2
ที่มีประสิทธิภาพเร็วๆนี้
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เหลียวหลังแลหน้า
เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

โควิด-19: จุดเปลี่ยนการเข้าไม่ถึงยา
เพราะสิทธิบัตร?

ความท้าทายและโอกาส

การแพร่ระบาดของโคโรน่าโวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 เป็นความท้าทายด้าน
สาธารณสุขครั้งใหญ่ของโลก  หลายภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและสากลกำ�ลังทุ่ม สรรพกำ�ลังและ
ทรัพยากรในการรับมือไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ ทั้งในด้านการป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษา เพราะเป็น
โรคอุบัติใหม่ การแก้ไขปัญหาจึงเสมือนการงมเข็มในมหาสมุทร โดยเฉพาะในเรื่องการวิจัยและพัฒนา
วัคซีนและยา ซึ่งถ้าสำ�เร็จ จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำ�คัญและสามารถพลิกสถานการณ์ทั่วโลกได้  แต่
ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังประเมินว่า คงจะไม่ใช่ภายในระยะเวลาอันสั้นหรือภายในปีนี้เป็นแน่
หลากหลายงานวิจัย ทั้งที่สนับสนุนโดยภาครัฐและองค์กรด้านสุขภาพสากล และโดยบริษัท
เอกชนทั้งที่เป็นบริษัทยาชื่อสามัญและบริษัทยาต้นแบบ กำ�ลังเร่งเครื่องอย่างเต็มกำ�ลัง รวมไปถึงการ
แก้ไขระเบียบขั้นตอนการวิจยั และพัฒนายาและวัคซีนให้สามารถดำ�เนินการได้เร็วขึ้น แต่นั่นก็มาพร้อมกับ
คำ�ถามในเรื่องความน่าเชื่อ ความปลอดภัยและคุณภาพ รวมไปถึงจริยธรรมในการทดลอง
แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีสูตรยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อโควิด-19 ได้สำ�เร็จอย่างชัดเจนแน่นอน แต่
เราก็ยังพอมีความหวังกับยาที่มีอยู่ ที่อยู่ในระหว่างการทดลองหลายขนาน
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ยาที่นำ�มาทดลองใช้รักษาการติดเชื้อโควิด-19 ในงานวิจัยในประเทศต่างๆ
ยาที่ใช้รักษาไข้หวัดใหญ่
favipiravir
ยาที่ใช้รักษาเอชไอวี
lopinavir/ritonavir และ tenofovir disoproxil
fumarate/emtricitabine
ยาที่ใช้รักษาไวรัสตับอักเสบซี
sofosbuvir และ daclatasvir
ยาที่ใช้รักษามาลาเรีย
chloroquine และ hydroxychloroquine
ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย
azithromycin
ยาที่ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับปอด
pirfenidone
ยาที่ใช้รักษาโรครูมาตอยด์
tocilizumab
ยาที่อยู่ในการทดลองเพื่อรักษาโรคอีโบล่า
remdesivir

สูตรยารักษาโควิด-19 ตามแนวทางการรักษาของประเทศไทย1
ในกลุ่มที่ยืนยันว่าติดเชื้อฯ
chloroquine หรือ hydroxychloroquine ร่วมกับ
อาการปานกลาง และไม่มีปัจจัยเสี่ยง
darunavir/ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir
หรือ azithromycin
ในกลุ่มที่ยืนยันว่าติดเชื้อฯ อาการปานกลาง
chloroquine หรือ hydroxychloroquine ร่วมกับ
และมีปัจจัยเสี่ยง (เช่น อายุมากกว่า 60 ปี
darunavir/ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir
ป่วยด้วยโรคปอดเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจ และอาจใช้ยาชนิดที่สาม azithromycin ร่วมด้วย
โรคหลอดเลือดอุดตัน)
ในกลุ่มที่ยืนยันว่าติดเชื้อฯ และมีอาการ
favipiravir ร่วมกับ
ปอดบวมร่วม
chloroquine หรือ hydroxychloroquine ร่วมกับ
darunavir/ritonavir หรือ lopinavir/ritonavir
และอาจใช้ยาชนิดที่สี่ azithromycin ร่วมด้วย

1 http://covid19.dms.go.th/backend///Content//Content_File/Covid_Health/Attach/25630408123713PM_CPG%

  20COVID%208%20apr%20%20revise%20@11.45%20AM.pdf (ปรับปรุงเมื่อ 8 เม.ย. 2563)
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มาตรการซีแอล: แสงสว่างในความมืด

เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ หนึง่ ในอุปสรรคขัดขวางการเข้าถึงยา คือ การผูกขาดผ่านระบบสิทธิบตั ร ในกรณี
ของประเทศไทย ถือว่าโชคดีกว่าหลายประเทศ  ไทยสามารถผลิตยาทีน่ �ำ มาใช้ทดลองรักษาโควิด-19 ได้เอง
ซึง่ ส่วนมากเป็นยาเก่าทีอ่ ายุสิทธิบัตรหมดไปแล้ว และเพราะเป็นยาที่มีการประกาศใช้มาตรการบังคับใช้
สิทธิหรือซีแอล ทีป่ ระกาศไปเมือ่ ปี พ.ศ. 2550 จึงทำ�ให้ประเทศไทยยังพออุ่นใจได้บ้างในการทีจ่ ะรับมือ
กับการระบาดครัง้ นี้ โดยเฉพาะในเรือ่ งการรักษา ต่างกับอีกหลายประเทศ ทีร่ าคายาแพงเพราะสิทธิบตั ร
จนเป็นผลทำ�ให้หลายประเทศประกาศใช้มาตรการซีแอล เช่น ชิลี อิสราเอล และเอกวาดอร์ เพื่อที่จะนำ�
เข้าหรือผลิตยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับโควิด-19  
ในกรณีของอิสราเอล รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการซีแอลกับยา lopinavir/ritonavir ซึ่งเป็น
ยาต้านไวรัสเอชไอวีและนำ�มาทดลองใช้รักษาโควิด-19 ซึ่งเป็นยาชนิดเดียวกับที่ประเทศไทยประกาศใช้
มาตรการซีแอลเมื่อปี พ.ศ. 2550 หลังจากที่อิสราเอลประกาศใช้ซีแอลไม่นาน บริษัทเจ้าของสิทธิบัตร
รีบประกาศว่าจะไม่สงวนสิทธิในสิทธิบัตรยา lopinavir/ritonavir ของตนโดยทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสูตร
ตำ�รับสำ�หรับเด็กหรือผู้ใหญ่ หรือในข้อบ่งใช้ใดๆ นั่นหมายความว่า ประเทศต่างๆทั่วโลกสามารถนำ�เข้า
หรือผลิตยาชื่อสามัญของยา lopinavir/ritonavir หรือจะผลิตและส่งออกให้ประเทศอื่นก็ได้ โดย
ไม่ถือว่าละเมิดสิทธิบัตร นี่เป็นอีกครั้งที่เป็นอานิสงส์ของมาตรการซีแอล ที่กดดันให้บริษัทยายักษ์ใหญ่
ยอมคลายสิทธิบัตรออกมา ทำ�ให้เกิดการเข้าถึงยาในประเทศอื่นได้จริง
นอกจากประเทศกำ�ลังพัฒนาทีป่ ระกาศใช้ซแี อลในช่วงวิกฤตโควิด-19 แล้ว ประเทศทีพ่ ัฒนาแล้ว
อย่างแคนาดาและเยอรมนีก็รู้ซึ้งถึงพิษสงของการผูกขาดของสิทธิบัตร โดยเฉพาะในยามยากอย่าง
วิกฤตโควิด-19 ที่แม้ว่าประเทศจะรํ่ารวยแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะรับมือกับวิกฤตโลกครั้งนี้ได้  ทั้งสอง
ประเทศได้ออกกฎหมายในภาวะฉุกเฉินของประเทศ โดยมีผลให้เกิดการแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เป็น
อุปสรรคและอำ�นวยความสะดวกในการจัดการกับปัญหาโควิด-19 รวมถึงการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร
ให้สามารถนำ�มาตรการซีแอลมาใช้ได้ง่าย สะดวก และทันเวลาต่อสถานการณ์ โดยไม่ต้องมีการเจรจา
ต่อรองกับเจ้าของสิทธิบัตรก่อน และห้ามมีการฟ้องร้องทางศาลโดยบริษัทจากการใช้มาตรการซีแอล
รวมถึงยกเว้นค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (royalty fee) ด้วย
วิกฤตการณ์โควิด-19 สะท้อนและตอกยํ้าว่า ระบบสิทธิบัตรสร้างอุปสรรคในการเข้าถึงยา และ
มาตรการยืดหยุ่นอย่างมาตรการซีแอล เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่สำ�คัญ ที่จะส่งเสริมให้เกิดการ
เข้าถึงยา โดยเฉพาะในยามจำ�เป็นและฉุกเฉิน
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ซีแอล vs วีแอล

ยา favipiravir และยา remdesivir กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในภาวะวิกฤตโควิด-19 จากที่เคย
เป็นยานอกสายตาและคนไม่พูดถึง
ยา favipiravir เป็นยาทีใ่ ช้รกั ษาไข้หวัดใหญ่มาก่อน และบริษทั สัญชาติญป่ี นุ่ Toyama Chemical
เป็นผู้จดสิทธิบัตรในหลายประเทศ และให้ license กับบริษัทในจีนผลิตและจำ�หน่าย บริษัทได้ยื่น
จดสิทธิบัตรยานี้ไว้ในประเทศไทยด้วย เท่าที่สืบค้นได้ มี 4 ฉบับ โดยที่ฉบับแรกได้รับการคุ้มครองสิทธิ
บัตรไปแล้ว และเหลืออีก 3 ฉบับที่ยังอยู่ในการพิจารณา ปัจจุบันไทยนำ�เข้ายาต้นแบบมาจากจีนและ
ญี่ปุ่นเพื่อใช้รักษาโควิด-19 ตามที่เป็นข่าว
ส่วนยา remdesivir ซึ่งก่อนหน้าวิกฤตโควิด-19 เป็นยาที่ยังอยู่ในการวิจัยทดลองเพื่อการ
รักษาโรคอีโบล่าโดยบริษัทกิลิแอด ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการทดลองมาจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ของรัฐบาลสหรัฐฯ  ยา remdesivir ยังอยู่ในการวิจัยทดลองรักษาโควิด-19 และยังไม่มีผลยืนยันชัดเจน
ว่าสามารถใช้รักษาโควิด-19 ได้ดีแค่ไหน  
ขณะเดียวกัน บริษัทกิลิแอดได้ยื่นจดสิทธิบัตรยานี้ไว้แล้วในหลายๆประเทศ รวมถึงประเทศไทย
จำ�นวน 2 ฉบับ ล่าสุด ยา remdesivir ได้รับการขึ้นทะเบียนยาเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการ
รุนแรงในอเมริกาและญี่ปุ่นแล้ว  
นอกจากนี้ เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัทกิลิแอดประกาศวีแอล (Voluntary
Licensing หรือการให้ใช้สิทธิโดยสมัครใจ) ออกมา ซึ่งเป็นการทำ�สัญญาระหว่างบริษัทกิลิแอดกับบริษัท
ยาชื่อสามัญ 5 แห่ง (ในอินเดีย 4 บริษัทและในปากีสถาน 1 บริษัท) ที่อนุญาตให้บริษัททั้งห้าสามารถ
ผลิตและจำ�หน่ายยา remdesivir ให้กับ 127 ประเทศได้ (ซึ่งรวมถึงประเทศไทย)
ถ้ามองเพียงผิวเผิน ดูเหมือนว่าจะเป็นความใจกว้างของบริษัทกิลิแอด โดยเฉพาะในยามวิกฤต
โควิด-19 แต่ที่ผ่านมา วีแอลถูกใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพพจน์ของบริษัทยาช้ามชาติ
มากกว่าที่จะส่งเสริมการเข้าถึงยาอย่างแท้จริง  
ยิ่งไปกว่านั้น วีแอลยังเป็นเครื่องมือยับยั้งไม่ให้รัฐบาลประกาศบังคับใช้สิทธิหรือซีแอล และ
เป็นกลไกการผูกขาดรูปแบบใหม่ โดยที่บริษัทยาข้ามชาติจับมือกับบริษัทยาชื่อสามัญเจ้าใหญ่บางบริษัท
ร่วมกันผูกขาดทั้งวัตถุดิบและยาสำ�เร็จรูป ซึ่งเป็นการแบ่งผลประโยชน์ ท ี ่ ล งตั ว และได้ประโยชน์กนั
ทั้งสองฝ่าย ระหว่างบริษทั ยาต้นแบบกับบริษทั ยาชือ่ สามัญ แต่คนทีเ่ สียผลประโยชน์กค็ อื ผูป้ ว่ ยจำ�นวนมาก  
ปัญหาสำ�คัญของวีแอล คือ ความไม่โปร่งใสและการปิดประตูเจรจาตกลงกันเองระหว่างบริษัท
ยาต้นแบบกับบริษัทยาชื่อสามัญ  บริษัทยาต้นแบบเป็ นผู ้ ก ำ � หนดเองว่ า ประเทศใดจะได้สิทธิที่จะ
ซื้อยานั้นจากบริษัทยาชื่อสามัญคู่สัญญา  จุดนี้เป็นปัญหาของวีแอลมาโดยตลอดว่า อะไรคือหลักเกณฑ์ที่
ใช้กำ�หนดว่าประเทศใดควรหรือไม่ควรได้รับเลือกให้อยู่ในสัญญาวีแอลฉบับนั้นๆ
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แม้ว่าราคายาชื่อสามัญภายในสัญญาวีแอลจะถูกกว่ายาต้นแบบก็ตาม แต่อาจไม่ถูกลงเท่าที่ควร
จะเป็น ยกตัวอย่าง กรณียารักษาไวรัสตับอักเสบซี ที่มีชื่อสามัญทางยาว่า “โซฟอสบูเวียร์” ประเทศไทย
ถูกเพิ่มชื่อในรายชื่อประเทศที่ได้สิทธิในวีแอล หลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศใช้มาตรการซีแอล
ในยาชนิดเดียวกัน เพือ่ สกัดกั้นไม่ให้ประเทศอื่นประกาศใช้ซีแอลตาม แต่ยาชื ่ อ สามั ญ ที ่ ไทยซือ้ จาก
บริษทั ยาอินเดียภายใต้สญ
ั ญาวีแอลฉบับนัน้ ก็ยงั มีราคาแพงกว่าราคายาชือ่ สามัญชนิดเดียวกันในอินเดีย
ถึง 2-3 เท่า
นอกจากนี้ ในสัญญาวีแอลหลายฉบับ ยังกำ�หนดว่าผู้ผลิตจะต้องซื้อสารวัตถุดิบจากแหล่งใด
ทำ�ให้ไม่สามารถจัดหาสารวัตถุดิบในราคาที่ถูกกว่าจากแหล่งอื่นได้ นั่นเท่ากับทำ�ให้ต้นทุนการผลิตยา
ชื่อสามัญมีราคาแพงขึ้นด้วย
ในกรณีวีแอลยา remdesivir ของกิลิแอดเป็นกรณีเลือกปฏิบัติและไม่ได้ช่วยให้เกิดการเข้าถึงที่
แท้จริง ร้อยละ 52 ของประชากรโลกทั้งหมดใน 127 ประเทศอาจเข้าถึงยา remdesivir ได้ แต่ในขณะ
ที่ประชากรโลกในอีก 73 ประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของประชากรโลก ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยที่กว่า
30 ประเทศในนั้นเป็นประเทศที่รายได้ตํ่าและปานกลางที่มีผู้ป่วยจำ�เป็นต้องใช้ยานับเป็นแสนๆคน

ปลดล็อคสิทธิบัตรยาและไม่เอาวีแอลแบบสร้างภาพ

ในช่วงที่โควิด 19 เริ่มระบาดหนัก องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศต่างๆ และในระดับสากล
ได้มีจดหมายเปิดผนึกพร้อมข้อเรียกร้องหลายฉบับ ส่งถึงผู้นำ�ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
องค์การอนามัยโลกและองค์การการค้าโลก รวมถึงองค์กรแหล่งทุนที่สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนายา
ให้ตระหนักว่าลำ�พังเพียงวีแอล ไม่วา่ ในรูปแบบใด จะไม่สามารถตอบโจทย์การเข้าถึงยารักษาโควิด-19 ได้
ซึ่งกำ�ลังเป็นวิกฤตครัง้ ใหญ่ในประวัตศิ าสตร์สาธารณสุขของโลก การเข้าถึงยาในภาวะวิกฤตโควิด-19 จะต้อง
ไม่มีสิทธิบัตรยาเป็นอุปสรรค และควรสนับสนุนให้ทุกประเทศนำ�มาตรการยืดหยุ่นด้านสิทธิบัตรมา
ใช้อย่างเต็มที่ ประเทศสมาชิกและองค์การอนามัยโลกควรมีจดุ ยืนทีจ่ ะทำ�ให้เกิดการเข้าถึงยาในภาวะวิกฤต
โควิด-19 อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม และต้องทำ�ให้เกิดคำ�มั่นสัญญาว่าจะไม่มีการห้ามใช้มาตรการบังคับใช้
สิทธิบตั รยาในประเทศต่างๆ และให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยา และอำ�นวยความสะดวกในการ
ขึ้นทะเบียนยาให้กับอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญในประเทศต่างๆ โดยให้ทั้งข้อมูลและตัวอย่างยาด้วย เพื่อ
เพิ่มแหล่งผลิตที่มีศักยภาพและการเข้าถึงให้กับผู้ป่วยทั่วโลกได้อย่างทันท่วงที
ภาคประชาสังคมยังเรียกร้องให้สร้าง “กลไกสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์เพื่อ
แก้ไขปัญหาโควิด-19” [Access to COVID-19 Tool Accelerator (ACT)] ภายใต้องค์การอนามัยโลก
โดยให้มภี าคประชาสังคมเข้าไปมีสว่ นร่วมด้วย ไม่ใช่มเี พียงแต่อุตสาหกรรมยาและองค์กรแหล่งทุนการวิจัย
และพัฒนายาปิดประตูคุยกันเอง
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วิกฤตโควิด-19 ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นปัญหาใหญ่ของคน
ทั้งโลก  การเข้าถึงยาเป็นปัจจัยสำ�คัญในการต่อสูก้ บั ปัญหาการระบาดใหญ่ครัง้ นี  ้ การผูกขาดไม่ว่าในรูปแบบ
ใดๆ กำ�ลังทำ�ให้วิกฤตครั้งนี้ยิ่งวิกฤตหนักขึ้น วิกฤตนี้ไม่ใช่โอกาสหรือเวลาที่ใครจะมากอบโกยกำ�ไร แต่
เป็นบทเรียนสำ�คัญอีกครั้ง ที่ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของระบอบทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเข้าถึงยา มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงระบอบทรัพย์สินทางปัญญา ให้คำ�นึงถึงคุณค่าของ
ชีวิตและสุขภาพของคนมากกว่าผลประโยชน์ทางการค้า
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สภาเภสัชกรรม ได้จัดแถลงข่าวLPV/r และ oseltamivir ยารักษา
โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่: กรณีศึกษาพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเข้าถึงยา
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารที่ทำ�การสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดย
จัดร่วมกับ ศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.), มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/
เอดส์ ประเทศไทย, เครือข่ายนักวิชาการเพื่อการเข้าถึงยา, และกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาค
ประชาชน (FTA Watch) โดยผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยง่ิ อังศุลี ผูจ้ ดั การศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนา
ระบบยา (กพย.) กล่าวว่า แม้ตาม พ.ร.บ.ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 จะประกาศให้ยาเป็นสินค้า
ควบคุมราคา แต่กลับไม่มกี ลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการควบคุมราคายา ทำ�ให้ยาจากบริษัทต่างชาติ
ที่ผูกขาดสิทธิบัตรสามารถตั้งราคาได้ตามใจชอบเช่นเดียวกับเรื่องของระบบการจดสิทธิบัตรยาที่ยังเป็น
ปัญหา ข้อเสนอหนึง่ ในแนวทางแก้ปญ
ั หาคือ จะต้องจัดทำ�ฐานข้อมูลเรือ่ งของอายุสทิ ธิบตั รต่างๆที่เข้าถึง
ได้งา่ ย เพือ่ ให้เกิดการสืบค้น วิจยั และผลิตยาชือ่ สามัญออกมาใช้ได้ทนั ทีภายหลังสิทธิบตั รยาหมดอายุลง
ดังนั้น กรมการค้าภายใน ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ จำ�เป็นต้องนำ�  พรบ.ราคาสินค้าและบริการ
พ.ศ. 2542 มาบังคับใช้อย่างจริงจัง ให้มากไปกว่าการกำ�หนดให้แสดงราคาทีบ่ รรจุภณ
ั ฑ์และให้โรงพยาบาล
แจ้งราคายาให้ผู้ป่วยและญาติทราบเท่านั้น  แต่ต้องดำ�เนินการให้ผู้ประกอบการแจ้งโครงสร้างราคายา
และกำ�กับดูแลและควบคุมให้มีราคาที่เป็นธรรมต่อประชาชน
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จับกระแส

อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม/นักวิชาการ กพย.

นศภ.ศิริพร สรรพโรจน์พัฒนา
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม

ฟ้าทะลายโจรกับไข้หวัด

การศึกษาประสิทธิผลในการบรรเทาอาการหวัด (Common cold)

ผลการทดลองให้ยาเม็ดสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่ควบคุมให้มีปริมาณของ andrographolide
และ deoxy-andrographolide รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5 มิลลิกรัม/เม็ด ครัง้ ละ 4 เม็ด วันละ 3 เวลา ในผูป้ ว่ ย
ที่เป็นไข้หวัด พบว่า วันที่ 2 หลังได้ร ับยา ความรุ นแรงของอาการอ่ อ นเพลี ย นอนไม่หลับ เจ็บคอ
นํ้ามูกไหล ในกลุ่มที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจรน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญ และในวันที่ 4 หลัง
ได้รับยา ความรุนแรงของทุกอาการได้แก่ อาการไอ เสมหะ นํ้ามูกไหล ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดหู
นอนไม่หลับ เจ็บคอ ในกลุ่มที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจรน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญเช่นกัน
อีกทั้งพบว่าฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ลดการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสและทำ�ให้ความสามารถของ
เชื้อไวรัสในการเกาะติดกับผนังเซลล์ลดลง ทำ�ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ยากขึ้น นอกจากนี้ฟ้าทะลายโจร
ยังมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทำ�ให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ดีขึ้น
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ฟ้าทะลายโจรป้องกัน COVID 19 ได้จริงหรือไม่

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรรสขม ใช้ใบในการรักษาอาการไข้ ไอ ท้องเสียมาช้านาน ต่อมาค้นพบ
สารสำ�คัญในใบ คือ andrographolide ซึ่งมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำ�ไส้ ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ
ของอาการท้องเสีย มีฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ ช่วยรักษาอาการไอ เจ็บคอ ป้องกันและบรรเทา
อาการหวัด
ในการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อป้องกันหวัด ซึ่งทำ�ในช่วงฤดูหนาว โดย
ให้นักเรียนรับประทานยาเม็ดฟ้าทะลายโจรแห้ง ขนาด 200 มิลลิกรัม/วัน ติดตามผลไปในเดือนแรก
ของการทดลองไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่รับประทานยาและกลุ่มควบคุม แต่หลังจาก 3 เดือน
ของการทดลองพบว่าอุบัติการณ์การเป็นหวัดในกลุ่มที่ได้ฟ้าทะลายโจรลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยอัตราการเป็นหวัดในกลุ่มที่ได้รับฟ้าทะลายโจรเท่ากับร้อยละ 20
ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีอัตราการเป็นหวัดเท่ากับร้อยละ 62 อาจสรุปได้ว่าฟ้าทะลายโจรให้ผลในการ
ป้องกัน (the attributable protective effect) การเป็นหวัดเท่ากับร้อยละ 33
นอกจากนี้ สาร diterpene ในฟ้าทะลายโจรยังมีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส การวิจัยใน
หลอดทดลอง พบว่า ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดนก (H9N1 และ H5N1) และไวรัสไข้หวัดใหญ่
(H1N1) ได้ สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยในผู้ใหญ่ ติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน และในเด็กไม่เกิน
1 เดือน แต่ข้อมูลจากบัญชีหลักแห่งชาติ 2562 ระบุให้รับประทานสมุนไพรฟ้าทะลายโจรติ ดต่อกัน
ได้ไม่เกิน 3 วันเพื่อความปลอดภัย
มีการศึกษาแบบจำ�ลองภาพสามมิตทิ ป่ี ระเทศจีน ระหว่างสาร andrographolide กับ COVID 19
พบว่าอาจจะมีความสามารถในการลดการเจริญเติบโตหรือลดการแบ่งเซลล์ของไวรัสได้ จึงเป็นที่มาที่
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนำ�มาศึกษาต่อยอดในหลอดทดลอง
ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าฟ้าทะลายโจรใช้ป้องกันหรือรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อ
COVID 19 ได้ แต่มีข้อมูลสนับสนุนการใช้เพื่อป้องกันหวัดและรักษาอาการที่เกิดจากหวัดธรรมดาได้

ผลข้างเคียงของฟ้าทะลายโจร

• อาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย อ่อนเพลีย มึนศีรษะ ลมพิษ และ
เลือดกำ�เดาไหล
• เมื่อใช้ในขนาดสูงหรือต่อกันเป็นเวลานานเกิน 3 เดือน อาจทำ�ให้เกิดอาการต่อมนํ้าเหลืองโต
อาการแพ้รุนแรง (serious allergic reactions) และการทำ�งานของตับแย่ลง หากใช้ติดต่อกันเป็น
เวลานาน อาจทำ�ให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง
• สตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้ฟ้าทะลายโจร การที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร เนื่องจากมี
การศึกษาในหนูทดลองพบว่าน้ำ�ต้มฟ้าทะลายโจรมีผลทำ�ให้หนูแท้งได้
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• แม้ว่าฟ้าทะลายโจรจะมีประโยชน์ในการรักษาโรคอย่างกว้างขวาง และดูเหมือนจะมีพิษน้อย
แต่เนื่องจากเป็นยาเย็นจัด การกินฟ้าทะลายโจรรักษาโรคนานๆติดต่อกันหลายปีอาจจะเกิดอาการข้าง
เคียงได้ เช่น มีอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย แขนขาไม่มีแรง

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ฟ้าทะลายโจรมีคุณสมบัติยับยั้งการทำ�งานของเอนไซม์ CYP3A4 และ CYP2D6 ในหลอด
ทดลอง โดยเอนไซม์ดังกล่าวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของยาหลายชนิดภายในร่างกาย ในทางทฤษฎีการ
ได้รับยาที่เปลี่ยนแปลงในร่างกายผ่านทาง CYP3A4 และ CYP2D6 ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำ�งาน
ของเอนไซม์ เช่นกรณีของฟ้าทะลายโจร อาจทำ�ให้ฤทธิ์ของยาที่ได้รับร่วมกับฟ้าทะลายโจรเพิ่มสูงขึ้น
รวมถึงความเสี่ยงในการเกิดอาการข้างเคียงด้วย
ด้วยข้อมูลด้านปฏิกิริยาระหว่างยาที่มีในปัจจุบัน ยาที่ได้รับการเตือนให้ระวังในการใช้ร่วม
กับฟ้าทะลายโจร ได้แก่ thrombolytic agents (ยาสลายลิ่มเลือด) anticoagulants (ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด)  antiplatelets (ยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด) และ heparin เพราะในทางทฤษฎีการ
ใช้ยาร่วมกันอาจเพิ่ม ความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกได้ ส่วนปฏิกิริยาระหว่างฟ้าทะลายโจรกับยาลด
ความดัน ปัจจุบันยังไม่พบรายงานการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา แต่เนื่องจากยาลดความดันแผนปัจจุบันมี
หลายชนิดมาก เพื่อความถูกต้องและจำ�เพาะในการสืบค้นข้อมูล ผู้ถามควรระบุชื่อยาลดความดันที่ได้รับ
ร่วมกับฟ้าทะลายโจร เพื่อให้สืบค้นได้อย่างจำ�เพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
ด้านฤทธิ์เกี่ยวกับความดันโลหิตของฟ้ าทะลายโจร มีข้อมูลว่า ฟ้ า ทะลายโจรมี สารที่ชื่อว่า
14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide (AP3) ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ทำ�ให้เกิดความดันโลหิตตํ่า
(hypotensive effects) ดังนั้นฟ้าทะลายโจรที่มี AP3 ประกอบในระดับสูงอาจทำ�ให้ผู้ที่รับประทานเกิด
ภาวะความดันโลหิตตํ่าได้
จากข้อมูลทั้งหมด ข้อบ่งใช้ของฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ได้เกิดจากการ
ติดเชื้อ หรือ บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ จะใช้เพียงระยะเวลาสั้นๆ เมื่ออาการดังกล่าวหายแล้วก็
ไม่จ�ำ เป็นต้องใช้ฟ้าทะลายโจรต่อ ดังนั้นหากใช้ยาแต่เพียงจำ�เป็นและระยะเวลาพอเหมาะ จึงไม่น่าจะ
เกิดปัญหาปฏิกิริยาระหว่างยาที่รุนแรงจนเป็นข้อห้ามในการใช้ร่วมกัน
นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุข
ได้ออกประกาศ เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำ�เตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำ�กับยา และข้อความของ
คำ�เตือน ฉบับที่ 63 โดยมีความว่า ให้เพิ่มความต่อไปนี้
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“ยาที่มีส่วนประกอบของ ฟ้าทะลายโจร
คําเตือนในฉลาก และเอกสารกํากับยา
1. ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร
2. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ฟ้าทะลายโจร เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม
3. หากใช้ยานี้แล้วมีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดยาทันที และพบแพทย์
คําเตือนในเอกสารกํากับยา
4. หากใช้ติดต่อกันเกิน 3 วัน แล้วไม่ดีขึ้น หรืออาการรุนแรงขึ้น ระหว่างการใช้ยา
    ควรหยุดใช้ และพบแพทย์
5. หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทําให้แขนขามีอาการอ่อนแรง”

    
     

บรรณานุกรม
1.
2.
3.
4.
5.
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คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2556). ฟ้าทะลายโจรกับไข้หวัด. สืบค้น 18 พฤษภาคม  
2563, จาก http://www.ttmed.psu.ac.th/blog.php?p=11#
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก. (2563). ฟ้าทะลายโจร
ป้องกัน COVID 19 ได้จริงหรือ ?. สืบค้น 18 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.gj.mahidol.ac.th/
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หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2556).  ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรใช้รว่ มกับยากลุ่มลด
ความดันโลหิตสูงแผนปัจจุบันได้หรือเปล่าครับและจะมีปฏิกิริยาต่อกันหรือไม่. สืบค้น 19 พฤษภาคม 2563,
จาก https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/qa_full.php?id=3611
รายการภูมคิ มุ้ กัน #รายการเพือ่ ผูบ้ ริโภค Thai PBS Radio ออกอากาศวันที่ 1 เมษายน 2563, เข้าถึง https://
bit.ly/3bzoc5m
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรือ่ ง ยาทีต่ อ้ งแจ้งคําเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและทีเ่ อกสารกํากับยาและข้อความ
ของคําเตือนฉบับที่ ๖๓

เสียงสะท้อนจากพื้นที่
ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จ.อำ�นาจเจริญ

การจัดการด้านระบบยาในยุคโควิด
กรณีศึกษาโรงพยาบาลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำ�นาจเจริญ

โรคระบาดโควิด-19 ทำ�ให้ประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงมากมาย ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร การศึก ษา การใช้ ช ี วิ ตประจำ � วั น รวมไปถึ ง การประกอบอาชี พ มี
หลายอาชีพได้ปรับเปลี่ยนให้พนักงานทำ�งานที่บ้านหรือที่รู้จักกันใน “Work from home” ธุรกิจขนาด
เล็กบางแห่งต้องยุติกิจการ ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งถูกสัง่ ปิดชัว่ คราวเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
จากการรวมกันของกลุ่มคนจำ�นวนมาก
แน่นอน กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีบทบาทโดยตรงในการรับมือกับการระบาด
ของโควิด-19 โรงพยาบาลต่างๆล้วนออกมาตรการมาป้องกันการระบาดของโรค เช่น ลดจำ�นวนผู้ป่วย
ที่จำ�เป็นต้องนอนโรงพยาบาล กำ�หนดระยะเวลาและจำ�นวนญาติที่สามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในได้ แยก
คลินิกตรวจโรคในระบบทางหายใจ อนุญาตให้ผู้รับบริการเข้ารับการบริการได้เฉพาะบุคคลที่สวมใส่
หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้ารับบริการ
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ในส่วนของระบบการบริหารจัดการด้านยา อำ�เภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำ�นาจเจริญ มีการบูรณาการ
การทำ�งานของทีมงานต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำ�บัด (PTC) คณะกรรมการดูแล
ผู้ป่วย (PCT) คณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อ (IC) และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำ�เภอ
(คปสอ.) โดยมีการจัดระบบบริหารจัดการด้านยาดังนี้
1. ระบบบริหารเวชภัณฑ์ เพื่อให้มียาเพียงพอ ทันเวลา กลุ่มงานเภสัชกรรมได้ทำ�การทบทวน
รายการยาในคลังและทบทวนแผนจัดซื้อยา โดยเฉพาะรายการยาที่มีการใช้บ่อยและอาจประสบปัญหา
การขาดแคลนได้หากมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง มีการสำ�รองยาที่เพียงพอสำ�หรับผู้มารับบริการ และ
ทำ�การประสานโรงพยาบาลอื่นๆเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีปัญหายาขาดคราวในโรงพยาบาล
รวมทั้งติดตามแนวทางในการรักษาโควิด-19 อยู่เสมอ นอกจากนี้ เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคลังจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องหาข้อมูลบริษัทผู้จัดจำ�หน่ายสำ�รองไว้
เพื่อติดต่อสั่งยาในกรณีที่มีรายการยาขาดคราวของบริษัทที่เคยจัดซื้ออยู่เดิม
2. ระบบบริการยา มีการปรับระบบการให้บริการยาแก่ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล ที่ประชุม
ร่วมของคณะกรรมการต่างๆได้มีมติให้ใช้ระบบการจัดส่งยาถึงบ้านของผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อ ลดความแออัด ลดค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ เพิ่มความ
สะดวกสบายและไม่ท�ำ ให้ผรู้ บั บริการเสียเวลาในการเดินทางมารับยาทีโ่ รงพยาบาล ซึง่ มีการกำ�หนดเกณฑ์
ของผู้รับบริการกลุ่มนี้คือ ผู้รับบริการที่มีอาการคงที่ รับยาชนิดเดิมต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ไม่มีภาวะ
แทรกซ้อน และเป็นผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังของทุกคลินกิ ยกเว้นคลินกิ วาร์ฟาริน (มีความซับซ้อนและมีผู้ป่วย
จำ�นวนไม่มาก ให้มารับยาทีโ่ รงพยาบาลเช่นเคย) นอกจากนี้ ยังต้องเป็นผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ สี ทิ ธิในสวัสดิการ
การรักษาต่อไปนี้
     1.1 สิทธิเบิกหน่วยงานต้นสังกัด (เบิกได้)
     1.2 สิทธิประกันสังคมในจังหวัดอำ�นาจเจริญ
     1.3 สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)
อีกทั้งยังมีการจัดระบบการให้ค�ำ ปรึกษาและติดตามการใช้ยาผ่านทางกลุ่มไลน์ “ปทุมราช-ส่งยา
โรคเรือ้ รัง *ฉุกเฉิน COVID-19*” และกลุม่ ไลน์อสม. ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากอสม.เป็นผูร้ บั ยาจากเจ้าหน้าทีร่ พ.สต.
นำ�ส่งถึงผู้ป่วยที่บ้าน
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Flow การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ภายใต้สถานการณ์ระบาด COVID-19
คปสอ.ปทุมราชวงศา จ.อำ�นาจเจริญ
ฝ่าย IT โรงพยาบาลปทุมราชวงศาจะจัดทำ�ข้อมูลคนไข้ที่จะมาพบแพทย์ตามนัดใน
คลินิกต่างๆ แยกเป็นราย รพ.สต. ที่มีกำ�หนดรับยาในช่วง 1 เดือน
นำ�ส่งข้อมูลให้รพ.สต. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
ผ่านไลน์ “ปทุมราช-ส่งยาโรคเรื้อรัง *ฉุกเฉิน COVID-19*”
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. วัด vital sign ผู้ป่วยทุกรายและ DTX สำ�หรับคนไข้ DM
ที่จะมาพบแพทย์ในวันนัดตามคลินิก
แล้วนำ�ส่งข้อมูลให้ห้องบัตรภายในเวลา 8.00 น. ของวันนัดผู้ป่วย
ห้องบัตรเปิด visit ให้คนไข้ในวันนัด
พยาบาล OPD และพยาบาลผู้รับผิดชอบคลินิกโรคเรื้อรัง
ลงข้อมูล vital sign และ Lab ที่เกี่ยวข้องในระบบ HosXp และนำ�ส่งเข้าพบแพทย์
แพทย์ตรวจคนไข้แต่ละราย แยกเป็น รพ.สต.
โดยอาจจะพิจารณาสั่งเพิ่มลดยาและวันนัดตามความเหมาะสม
พยาบาล ณ จุดให้คำ�แนะนำ� ออกบัตรนัดแนบกับใบสั่งยา นำ�ส่งที่ห้องยา
พร้อมใบรายชื่อของผู้ป่วยที่จะมารับยาในแต่ละรพ.สต.
เภสัชกรตรวจสอบคำ�สั่งใช้ยา จัดยา และตรวจสอบซํ้าก่อนนำ�ส่งยาให้คนไข้ แยกเป็นราย
รพ.สต. ในกรณียาฉีดอินซูลินจะบรรจุลงในกล่องโฟมรักษาความเย็นให้แต่ละรพ.สต.
และให้พนักงานขับรถยนต์นำ�กลับมาที่ห้องยาหลังนำ�ส่งยาเสร็จสิ้น
พนักงานขับรถยนต์นำ�ส่งยาให้แต่ละรพ.สต.ในวันถัดไป
ในช่วงเวลา 9.00 น. – 12.00 น.
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เก็บตก

ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์

หัวหน้างาน สำ�นักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล

ผู้อำ�นวยการสำ�นักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช.

ร้านยาชุมชนอบอุ่นกับการเข้าถึงยา
ในช่วงโควิด-19ระบาด

13 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในประเทศไทยและเป็นรายแรก
นอกประเทศจีน และนับแต่นั้น ประเทศไทยก็พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและ
กระจายไปในทุกภูมิภาค (รูปที่ 1) การแพร่ร ะบาดของเชื ้ อโควิด-19 นำ�มาซึ่งการจัดตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 12 มี.ค. 2563 และการ
ประกาศพระราชกำ�หนดการบริหารราชการในสถานกาณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในวันที่ 26 มี.ค. 2563(1)
รูปที่ 1 แสดงจำ�นวนผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยรักษาอยู่ ผู้ป่วยสะสมและ ผู้ป่วยกลับบ้าน รายวัน
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 – 27 พ.ค. 63
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ในการเตรียมทรัพยากรของโรงพยาบาลเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 และป้องกัน
ความเสี่ยงจากการติดเชื้อของผู้ป่วยซึ่งมารับบริการที่โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนวทาง
ปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการในภาวะการระบาดของโควิด-19 ในข้อกำ�หนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำ�หนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) โดย
กำ�หนดให้ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำ�ตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง
โรคระบบทางเดินหายใจ ให้ติดต่อสถานพยาบาลที่รักษาประจำ�ก่อนกำ�หนดนัด เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติ
เช่น ให้ญาติหรือผู้อื่นไปรับยาแทน หรือให้ไปรับยาใกล้บ้าน(2) ได้ ซึ่งการส่งต่อผู้ป่วยหรือให้ญาติไป
รับยาที่ร้านยาแผนปั จ จุ บ ั น ประเภท 1 ในโครงการลดความแออั ด ของหน่ ว ยบริ ก ารในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็เป็นมาตรการหนึ่ง
ที่สำ�คัญในการป้องกันกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19
เพือ่ เป็นการประกันคุณภาพของร้านยาแผนปัจจุบนั ประเภท 1 ทีเ่ ข้าร่วมโครงการลดความแออัดฯ
กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สภาเภสัชกรรม ได้ร่วมกันกำ�หนด
คุณสมบัติของร้านยาแผนปัจจุบันที่จะเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
1. เป็นร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกำ�หนด เกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่
ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557(3)
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การ
ตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561(4)
3. ร้านยาแผนปัจจุบนั (ข.ย1) เปิดให้บริการอย่างน้อย 8 ชัว่ โมงต่อวันและมีเภสัชกรปฏิบัตงิ าน
ตลอดเวลาที่เปิดบริการ
4. จัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ร่วมกับหน่วยบริการ
5. มีเภสัชกรผู้ให้บริการซึ่งมีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ
และให้บริการส่งมอบยาตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมตามใบสั่งแพทย์
โดยร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเหล่านี้ จะต้องปฏิบัติตามการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ใน
ร้านยา ช่วงการระบาดของโรค ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เช่น การจัดให้มีการคัดกรอง
เบื้องต้น โดยสั ง เกตผู ้ ท ี ่ ม ี อ าการเจ็ บ ป่ ว ย เช่ น มี ไข้ ไอ จาม มี นํ ้ า มู ก หรื อ หายใจเหนื ่ อ ยหอบ
แนะนำ�ให้ผู้มารับบริการสวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที หรือ จำ�กัดจำ�นวนลูกค้าที่เข้าใน
ร้านแต่ละครั้ง หรือจัดคิวการเข้าร้าน โดยคำ�นึงถึงพืน้ ทีใ่ นร้านทีส่ ามารถจัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย
1-2 เมตร หรือจัดให้มีพื้นที่และช่องทางการแจ้งความประสงค์ซื้อ และรับยาหรือเวชภัณฑ์จากภายนอก
ร้าน(2)
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ปัจจุบันมีจำ�นวนโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการส่งต่อผู้ป่วยเป้าหมายไปรั บ ยาที ่ ร ้านยา
130 แห่ง มีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ 1,033 แห่ง กระจายอยู่ในทุกเขตสุขภาพ และมีจำ�นวนผู้ป่วยที่ไป
รับยาที่ร้านยาซึ่งเข้าร่วมโครงการลดความแออัดฯ สะสม ณ 1 พฤษภาคม 2563 จำ�นวน 11,226 คน(5)
กลุ่มอายุที่ไปรับยาที่ร้านยามากที่สุดคือกลุ่มอายุ 61-75 ปี (41.29%) และ กลุ่มอายุ 46-60 ปี (32.25%)
และกลุ่มโรคที่ไปรับยาที่ร้านยามากที่สุดคือ กลุ่มโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มโรคเบาหวาน โดยผู้ป่วยกลุ่ม
โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน มักจะมีโรคอื่นๆร่วมอยู่ด้วย (รูปที่ 2)
รูปที่ 2 แสดงจำ�นวนผู้ป่วยซึ่งไปรับบริการที่ร้านยาจำ�แนกตามกลุ่มอายุ
และ กลุ่มโรค ณ 1 พ.ค. 63(5)

แหล่งข้อมูล 1) ฐานข้อมูลหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สปสช. 2) ฐานข้อมูลระบบข้อมูลการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ สปสช.

ในช่วงการระบาดฯที่ผ่านมา พบว่ามีการส่งผู้ป่วยให้ไปรับยาที่ร้านยาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รูปที่ 3
และรูปที่ 4 แสดงจำ�นวนผู้ป่วยที่ไปรับยาที่ร้านยาสะสม แยกราย สปสช.เขต และรายโรงพยาบาล
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 – 1 พ.ค. 63
รูปที่ 3 จำ�นวนผู้ป่วยที่ไปรับยาที่ร้านยาสะสม แยกราย สปสช.เขต
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 – 1 พ.ค. 63(5)

แหล่งข้อมูล 1) ฐานข้อมูลหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สปสช. 2) ฐานข้อมูลระบบข้อมูลการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ สปสช.
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รูปที่ 4 จำ�นวนผู้ป่วยที่ไปรับยาที่ร้านยาสะสมแยกรายโรงพยาบาล
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 – 1 พ.ค. 63(5)

โควิด-19 อาจจะยังคงอยู่กับประเทศไทยต่อไปอีกนาน มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม
จึงยังคงมีความจำ�เป็น การให้บริการด้านยาจะต้องใส่ใจผู้ป่วยเปราะบางกลุ่มต่างๆเป็นพิเศษ จะต้อง
พัฒนาระบบบริการต่างๆ เช่น ระบบบริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ระบบเติมยาที่
ร้านยา (Fill/Refill prescription) และระบบสารสนเทศ การเชื่อมโยงข้อมูลการดูแลผู้ป่วยระหว่าง
โรงพยาบาลกับร้านยาจะช่วยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านยาให้แก่ผู้ป่วยได้มากขึ้น
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สาระน่ารู้

จิตกร บุษบา

สื่อมวลชนอิสระ

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยา และเวชภัณฑ์
ในสภาวะ COVID-19

1. ปฐมบทแห่งความกลัว

COVID-19 เริ่มต้นระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เป็นข่าวที่แพร่ออกมาสู่การรับรู้ของชาวโลก
ด้วย “สถิติการเสียชีวิต” ที่เพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยจำ�นวนผู้เสียชีวิตที่น่าตกใจ และภาพเมืองใหญ่
ที่จู่ๆ ก็ “หยุดทุกความเคลื่อนไหว” เงียบเชียบ เปลี่ยวร้าง วังเวง ผสมผสานกับภาพข่าวครอบครัวของ
แพทย์และพยาบาล มายืนส่งบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขา เดินทางสู่เมืองอู่ฮั่น โดยไม่รู้ชะตากรรมว่า
คนเหล่านั้นจะได้คืนกลับสู่ครอบครัวหรือไม่ นั่นคือปฐมบทของการรู้จักกับโรคนี้ ที่มาพร้อมกับคำ�ว่า
ติดง่าย ไม่แสดงอาการ เป็นแล้วเสียชีวิตได้ ยังไม่มียารักษา และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน
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จากนั้นมา สื่อก็เฝ้าแต่รายงานว่า แต่ละวันมีผู้ติดเชื้อกี่ราย ตายกี่ราย โดยเฉพาะเมื่อเริ่ม
พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยในประเทศไทย
การสื่อสารได้สร้าง “ความตระหนก” มากกว่า “ความตระหนัก” สิ่งที่ตามมาคือ การพยายาม
“รักษาชีวิต” ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ที่มีคนบอกว่า จะช่วยให้เขา ไม่ป่วยด้วยโรคนี้

2. ความขวักไขว่ของการสื่อสาร

เกิดการไหล่บา่ ของข้อมูลสารจำ�นวนมหาศาล ทีพ่ บว่ามีขอ้ มูลทีไ่ ม่ตรงกับความเป็นจริง (fake news)
ซึ่งประชาชนมีการส่งต่อเป็นจำ�นวนมาก ทั้งนี้ สามารถแบ่ง เป็น 2 กรณี คือ
1. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลของโรค และเหตุการณ์การระบาด
เช่น การแชร์ขา่ วลือพบแอร์การบินไทยติดเชื้อ พบผู้ป่วยตายที่พัทยา โรคนีเ้ ป็นแล้วรักษาไม่หาย
การแชร์คลิปภาพและเหตุการณ์อื่นๆ แล้วบิดเบือนว่าเป็นกรณีไวรัสโคโรน่า เป็นต้น
2. ความเข้าใจผิดเรื่องมาตรการรับมือของรัฐบาล
เช่น หลายประเทศปิดรับนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดแล้ว ซึ่งไม่เป็นความจริง และความเชื่อทำ�นอง
ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไม่มีมาตรการรับมือโรคระบาด ซึ่งไม่เป็นความจริงเช่นกัน เพราะ
มาตรการของไทยเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นสายตาต่างประเทศ กรณีขา่ วว่าสนามบินไม่มเี ครือ่ งสแกน เพียงเพราะ
ตนเองมองไม่เห็นเท่านั้น รวมถึงข่าวว่าไทยยังเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนจากอู่ฮั่น ซึ่งไม่จริง เพราะนับตั้งแต่
วันที่  23/01/62 เวลา 1.10 น. ไทย “ไม่เคย” มีไฟลท์บินจากมณฑลหูเป่ย (ซึ่งมีเมืองอู่ฮั่นรวมอยู่ด้วย)
มาลงที่ไทยอีกเลย
ความขวักไขว่ของข้อมูลที่ถูกส่งต่ออย่างไร้ระเบียบและโกลาหลนี้ นำ�มาซึ่งความวิตกกังวล
ความหวาดระแวง ความกลัว จนไม่อาจจับต้นชนปลายได้ ในหมู่ประชาชนที่ขาดความรู้พื้นฐานทาง
สุขภาพและทางการแพทย์  จนนำ�มาซึ่งการ “ล่าแม่มด” คือ หากสงสัยว่าใครป่วยด้วยอาการ Covid-19  
จะผลักไสไม่ให้อยู่ในชุมชนของตนเอง
ในเวลาเดียวกัน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทย ก็ดาหน้ากันออกมาแสดง
“ภูมิรู้” ซึ่งบางส่วนให้ความเห็นขัดแย้งกัน  จนประชาชนยิ่งสับสนและหวาดกลัว  เช่น การบอกว่า
Covid-19 สามารถแพร่ระบาดได้ทางอากาศ (Airborne) ของแพทย์บางราย, หน้ากากผ้าไม่สามารถ
ป้องกัน Covid-19 ได้ เป็นต้น
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3. ไม่มีวัคซีน ไม่มียา รักษาตามอาการ

คำ�ว่า “โรคอุบัติใหม่” ถูกยํ้าอยู่บ่อยๆ และตามมาด้วยคำ�ว่า “ไม่มีวัคซีน ไม่มียา รักษาตาม
อาการ” บวกกับการรายงานตัวเลขผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่ และผูต้ ดิ เชือ้ สะสม ทีถ่ กู เน้น ถูกยา้ํ ถูกขยายความด้วย
ความเห็นที่ปราศจากความรู้ของสื่อมวลชนและสังคมออนไลน์ นำ�มาซึ่งความกลัว จนนำ�ไปสู่พฤติกรรม
“ป้องกันตัว” ที่อาจสิ้นเปลือง ไม่เหมาะสม และเป็นอันตรายต่อประชาชน  เช่น
1) พยายามใช้หน้ากากอนามัยแบบ N95 ซึ่งหาซื้อได้ยากมากๆ จนนำ�ไปสู่การโก่งราคา แต่เพื่อ
ความปลอดภัยของตนเอง  ประชาชนก็พยายามหาแหล่งในการซื้อ จนได้มาใช้ ด้วยต้นทุนที่สูงมาก และ
ใช้ได้ในระยะเวลาจำ�กัด ไม่คุ้มค่า แต่ด้วยความเชื่อที่ว่า ชีวิตไม่อาจประเมินราคาได้  ค่าใช้จ่ายเพียงเท่านี้
ยินดีจ่าย  หน้ากาก N95 ซึ่งควรอยู่ในมือแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ
มากที่สุด จึงขาดแคลน  
2) หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เป็นสิ่งถัดมาเมื่อหา N95 ไม่ได้ ผู้คนก็ขวนขวายหาหน้ากาก
อนามัยชนิดนี้มาใช้แทน แน่นอน ในระยะแรก พวกเขาได้ ร ั บ หน้ า กากอนามั ย ทางการแพทย์ที่ได้
มาตรฐานแม้ราคาจะสูงกว่าปกติบ้าง แต่นั่นคือสินค้า “คงสต๊อก” ที่ถูกนำ�ออกมาขาย จึงไม่มีปัญหาด้าน
คุณภาพ แต่ในเวลาต่อมา เมือ่ “ความต้องการซือ้ ” มีมากกว่า “กำ�ลังการผลิต” ก็เกิด “หน้ากากอนามัยทีข่ าด
“แผ่นกรอง” มีแต่เปลือกของหน้ากากสีเขียว สีฟ ้ า ที ่ ป ระชาชนดู แ ต่ เพี ย งภายนอก ก็เข้าใจว่าเป็น
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จะพบได้ว่า ในระยะต่อมาเมื่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขและการสือ่ สาร
เฉพาะกิจที่รัฐตั้งขึ้นมา ยํ้าว่า ประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากผ้าก็เพียงพอต่อการป้องกันตนเอง โดยให้กระทำ�
ควบคู่ไปกับการหมั่นล้างมือให้สะอาด ด้วยนํ้าและสบู่นาน 20 วินาทีขึ้นไป หรือล้างด้วยแอลกอฮอล์เจล
บ่อยๆ กินร้อน ช้อนส่วนตัว และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ตํ่ากว่า 1 เมตร จนประชาชนเกิดความ
เข้าใจ ปฏิบัติตามได้ และเกิดปรากฏการณ์ “ห่วงใยแพทย์” และบุคลากรด้านสาธารณสุข มีการนำ� 
“หน้ากากอนามัยทางการแพทย์” ตามที่ตนมีและเข้าใจว่าใช่ มาบริจาคให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งพบว่า
“คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน” เป็นจำ�นวนมาก  
3) เกิดการฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อในที่สาธารณะและทำ�อุโมงค์พ่นควันฆ่าเชื้อ บางแห่งถึงกับฉีดพ่น
บนตัวคน เช่น ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีจิตอาสาพ่นยาฆ่าเชื้อให้ประชาชนโดยพ่นไปบนร่างกาย จนต้อง
มีการห้ามและแจ้งเตือนว่า อันตรายต่อตัวคนที่ถูกฉีดพ่น ส่วนการฉีดพ่นบนถนน ในรถ และอื่นๆนั้น ก็
เป็นที่ถกเถียงกันว่าฆ่าเชื้อได้หรือไม่ มีประโยชน์หรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ แต่หลายคนและหลายแห่งก็ยังคง
ฉีดพ่นอยู่ เป็นการสร้าง “ความสบายใจ” โดยเฉพาะนักการเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ
หากใครไม่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้คนในชุมชน คะแนนนิยมจะตกลงทันที ทั้งๆที่แพทย์ก็ออกมาให้ความรู้ว่า มี
ประโยชน์น้อยกว่าการลงทุนที่ต้องเสียไป  ให้ใช้วิชี “เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ” ดีกว่า เพราะฆ่าเชื้อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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4) ในหลายประเทศ พบข่าวประชาชนดื่มแอลกอฮอล์เข้มข้น เพราะเข้าใจไปว่า สามารถฆ่าเชื้อ
Covid-19 ได้  จนทำ�ให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นหลักร้อยในบางประเทศ เช่น อินเดีย  ในประเทศไทย
ก็มีข่าวลือออนไลน์ให้กลั้วคอ จนหมอต้องออกมาเตือนว่า นอกจากไม่ช่วยแล้ว ยังอันตรายอีกด้วย
5) มีการส่งข้อความเตือนว่า “เวลาไม่สบาย มีไข้ ให้กินยา paracetamol เท่านั้น ห้ามกินยา
ibuprofen เพราะจะทำ�ให้ไวรัส COVID-19 ออกฤทธิ์มากเป็น 10 เท่า” จนสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ต้องออกมาชี้แจงว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากไม่มีการห้ามกินยา ibuprofen ใน
ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยา ibuprofen มีข้อควรระวังหลายประการ ต้องระวังในการใช้ และ
ที่กล่าวว่ากินยา ibuprofen จะทำ�ให้ไวรัส COVID-19 ออกฤทธิ์มากเป็น 10 เท่า นั่นก็ไม่เป็นความจริง
โดยข้อเท็จจริง คือ ยาขนานแรกที่ควรใช้ในการลดไข้ แก้ปวด คือ พาราเซตามอล ซึ่งประชาชนควรศึกษา
ขนาดยาที่เหมาะสมก่อนกิน คือไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อครั้ง ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่
โดยห้ามใช้ยาชนิดเม็ดเกินกว่า 650-1,000 มิลลิกรัมต่อครั้ง และประชาชนยังคงใช้ยา ibuprofen
เพื่อลดไข้ แก้ปวด เมื่อมีอาการไข้หรือปวดศีรษะได้อยู่ในขณะนี้ แม้กำ�ลังมีโรค COVID-19 ระบาดอยู่
แต่ต้องกินด้วยความระมัดระวัง เพราะมีข้อควรระวังหลายประการ หากไม่แน่ใจควรหลีกเลี่ยง และใช้
พาราเซตามอลแทน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
6) คนจำ�นวนมากโพสต์แนะนำ�ทางเฟซบุ๊กว่าให้กินกระเทียม เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่  องค์การอนามัยโลก (World Health Organization--WHO) ระบุว่า แม้ว่า กระเทียมจะ
เป็น “อาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ และมีสรรพคุณต่อต้านจุลชีพหลายชนิด แต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่า
การกินกระเทียมสามารถปกป้องผู้คนจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ได้” เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์
รายงานเรื่องของหญิงคนหนึ่งที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากอาการคออักเสบอย่างรุนแรง
หลังจากกินกระเทียมสด 1.5 กิโลกรัม
7) จอร์แดน เซเทอร์ ยูทิวเบอร์ซึ่งมีผู้ติดตามนับแสนคน อ้างว่า “นํา้ แร่มหัศจรรย์เสริมอาหาร”
(miracle mineral supplement) หรือที่เรียกว่า MMS สามารถ “กำ�จัด” ไวรัสโคโรนาได้ นํ้าแร่นี้มี
คลอรีนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสารฟอกสีชนิดหนึ่ง จนองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (Food and Drug
Administration--FDA) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหลายประเทศต่างก็ออกคำ�เตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้  
โดย FDA ระบุว่า “ไม่เคยรู้ว่ามีงานวิจัยใดที่แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ปลอดภัย หรือรักษาอาการ
เจ็บป่วยอย่างได้ผล” นอกจากนี้ยังเตือนว่า การดื่มนํ้าแร่นี้อาจทำ�ให้มีอาการคลื่นไส้, อาเจียน, ท้องเสีย,
และอาการขาดนํ้าอย่างรุนแรงได้
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8) เกิดปรากฏการณ์สมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ขาดตลาด เพราะคนเล่าลือกันว่าฆ่าเชือ้ Covid-19 ได้
มีการศึกษาแบบจำ�ลองภาพสามมิตทิ ป่ี ระเทศจีน ระหว่างสาร Andrographalide กับ COVID 19 พบว่าสามารถ
ลดการเจริญเติบและลดการแบ่งเซลล์ของไวรัสได้ จึงเป็นทีม่ าทีก่ รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นำ�มาศึกษาต่อยอดในหลอดทดลองดังกล่าว ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าฟ้าทะลายโจรใช้
ป้องกันหรือรักษา COVID 19 ได้ แต่ฟ้าทะลายโจรมีข้อมูลสนับสนุนการใช้เพื่อป้องกันและรักษาอาการที่เกิด
จากหวัดธรรมดาได้  กับเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย  
กระนั้นก็ตาม ฟ้าทะลายโจรมีผลข้างเคียงที่ต้องระมัดระวัง คือ อาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ คลื่นไส้
อาเจียน ท้องเสีย อ่อนเพลีย มึนศีรษะ ลมพิษ และเลือดกำ�เดาไหล เมื่อใช้ในขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็น
เวลานานเกิน 3 เดือน อาจทำ�ให้เกิดอาการต่อมน้ำ�เหลืองโต อาการแพ้รุนแรง (serious allergic reactions)
และการทำ�งานของตับแย่ลง  อาจทำ�ให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง  หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน
แล้วไม่หาย หรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยา ควรหยุดใช้ และไปพบแพทย์
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยา และเวชภัณฑ์
ในสภาวะ COVID-19” เท่านั้น โดยรากของมันเกิดจากความกลัวของผู้คน และการสื่อสารที่ขวักไขว่
ทำ�ให้ได้รับทั้งข้อมูลจริงและเท็จปะปนกันไป นำ�มาสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ประกอบกับในระยะต้น
แพทย์ออกมาให้ความเห็นกัน “มากเกินไป” ไร้ระเบียบของชุดข้อมูล ในอนาคต พึงต้องระวังเรื่องนี้ และ
เน้นสร้าง “ความรู้” ก่อน “ความกลัว” เพื่อรับมือกับโรคระบาดอย่างมีสติ.
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ทันสถานการณ์

เภสัชกรสุภนัย ประเสริฐสุข

เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน

ระบบยา : การจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่จำ�เป็น
ในช่วงวิกฤต COVID-19

วิกฤตการระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลก ทำ�ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตของผู้คนใน
พื้นที่ต่างๆจำ�นวนมาก มีการทุม่ เททรัพยากรเพื่อป้องกันและรักษาอย่างมากมายมหาศาล อย่างไรก็ตาม
ในขณะที่เขียนบทความชิ้นนี้ ประเทศไทยไม่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มแล้ว มีผู้เสียชีวิตรวม 56 ราย อยู่ระหว่าง
ดูแลรักษาฟื้นฟู 63 คนและผู้ป่วยสะสม 3,040 ราย ขณะที่ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตแล้ว 346,688 คน ผู้ป่วย
สะสม 5,498,577 คน ทั้งผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตทั่วโลกยังมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นทุกวัน สาเหตุหนึ่งของวิกฤต
ในครัง้ นีค้ อื การขาดแคลนหรือการเข้าไม่ถงึ อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment:
PPE) ของทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะหน้ากากและแอลกอฮอล์
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ประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการภาวะฉุกเฉินที่เป็นสาธารณภัย ซึ่งดำ�เนินการ
ภายใต้พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนแม่บทการเตรียมความพร้อม
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2553 โดยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
เฝ้าระวัง ควบคุม และติดตามโรคติดต่อจะต้องมีแผนครอบคลุมทั้ง 4 ระยะ ดังนี้
1. การดำ�เนินการเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยงและผลกระทบก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน (Prevention)
2. การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน (Preparedness)
3. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Response)  
4. การฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน (Recovery)
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การจัดการยาและ PPE บนภาวะความขาดแคลนผลิตภัณฑ์

การระบาดของโรคครั้งนี้ ทำ�ให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรที่จำ�เป็นไปทั่วโลก ที่สำ�คัญคื อ
ชุดป้องกันส่วนบุคคล โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย (Surgical mask), หน้ากาก N95 เป็นต้น หน้ากาก
เหล่านี้จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ มีการกำ�กับดูแลมาตรฐานโดยสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำ�หรับประเทศไทยนั้น ในปัจจุบัน คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ประกาศให้เป็น
สินค้าควบคุม (ประกาศฉบับที่ 1) การนำ�เข้าหรือส่งออกเกินกว่าครั้งละ 500 ชิ้นต้องขออนุญาตจาก
กรมการค้าภายใน (ประกาศฉบับที่ 2) โดยราคาที่จำ�หน่ายต้องสอดคล้องกับต้นทุน (ไม่ได้กำ�หนด
ราคาขาย) ผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้าต้องแจ้งต้นทุน แจ้งราคาซื้อ/ขาย แจ้งปริมาณผลิต/นำ�เข้า/ส่งออกต่อ
กรมการค้าภายใน (ประกาศฉบับที่ 3)
การออกประกาศเหล่านี้ ก็เพื่อควบคุมหน้ากากอนามัย ให้มีหมุนเวียนใช้อย่างเพียงพอสำ�หรับ
คนในประเทศไทย
ปัจจุบัน PPE โดยเฉพาะหน้ากากอนามั ย (Surgical mask), หน้ า กาก N95, ชุ ดป้ อ งกัน
Coverall ส่วนใหญ่อยู่ในระบบจัดการโดยองค์การเภสัชกรรม บริษัทไปรษณีย์ไทยทำ�หน้าที่กระจาย
ไปยั ง หน่ ว ยงานสาธารณสุขต่างๆเพื่อให้บุคลากรทางแพทย์ เ ป็ นหลั ก นอกจากนี ้ ย ั ง กระจายไปยัง
ผู้วา่ ราชการจังหวัดต่างๆ เพือ่ กระจายให้กลุ่มที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ แต่ตอ้ งปฏิบตั หิ น้าทีด่ า่ นหน้า
เช่น อสม. กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น เจ้าพนักงาน/ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานควบคุมโรค ทหาร กอรมน. ตำ�รวจอส. รวมถึง
กลุ่มเปราะบางต่างๆ
แม้ดูเหมือนโรงพยาบาลจะได้รับการจัดสรร PPE ตามแนวทางข้างต้นในช่วงที่เกิดการระบาด
ในวงกว้าง ทั้งจากสนามมวยและการเดินทางเข้าประเทศ แต่ก็เป็นไปในลักษณะพอใช้ได้แบบวันต่อวัน
ไม่สามารถมีสำ�รองได้ ทำ�ให้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ต้องจัดหามาสำ�รองไว้ แต่ก็พบว่าหน้ากากฯมีราคา
สูงมากและต้องใช้เวลานานกว่าปกติในการจัดหา อีกทัง้ ผูข้ ายต้องการเงินสดหรือให้จา่ ยเงินหลังจากได้รับของ
ไม่นาน พบว่า ในหลายพืน้ ทีน่ น้ั ผูร้ บั ผิดชอบต้องสำ�รองเงินส่วนตัวออกไปก่อนเพือ่ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และบางรายการไม่สามารถจัดหาผู้จำ�หน่ายได้ซึ่งสร้างปัญหาต่อเนื่องในการจัดการงบประมาณที่ถูก
เร่งรัดดำ�เนินการ ปัญหาสำ�คัญอีกประการคือ PPE ต่างๆมีหลายมาตรฐาน ทั้งที่มีและที่ไม่มีมาตรฐาน
หรือเป็นมาตรฐานใหม่ (ที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการขอรับการรับรอง) ซึ่งลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับ
PPE ที่ได้รับมาโดยการบริจาค ทำ�ให้ต้องมีภาระในการตรวจสอบก่อนการกระจาย
ส่วนในระดับประชาชนทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึง PPE ขั้นพื้นฐานได้ ยังหาซื้อ
ได้ยาก โดยส่วนใหญ่เป็นการขายบนเครือข่ายออนไลน์และมีราคาสูง มีความเสีย่ งทีจ่ ะถูกโกงและได้สินค้าที่
ไม่ได้มาตรฐาน
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แอลกอฮอล์ฆา่ เชือ้ ฯ: พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพิม่ ช่องทางการเข้าถึง

ภายหลังจากที่เผชิญกับสถานการณ์การขาดแคลนหน้ากากอนามัย ก็พบว่าแอลกอฮอล์ 70%
ก็เริ่มขาดตลาด พบว่า มีเภสัชกรโรงพยาบาลได้ปรับวิกฤตนั้นมาทำ�การผลิตแอลกอฮอล์ โดยขอรับ
การสนับสนุนแอลกอฮอล์จากอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมผลิตอาหารมาเจือจางให้ได้ความ
เข้มข้นอย่างตํ่า 70%  โดยสงวนแอลกอฮอล์ที่เป็น pharmaceutical grade ไว้ใช้กับผู้ป่วยเท่านั้น
นอกจากนี้ เภสัชกรหลายกลุ่มยังได้ดำ �เนินการเผยแพร่ความรู ้ ใ นการผลิตแอลกอฮอล์เจล
ด้วยตนเองอย่างง่ายๆอีกด้วย ทำ�ให้สถานการณ์การขาดแคลนแอลกอฮอล์สำ�หรับทำ�ความสะอาดมือ
คลี่คลายลง
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แนะนำ�เว็บไซต์

อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม/ นักวิชาการ กพย.

ในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้ แหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ยอ่ มเป็นที่ต้องการ
ของประชาชน ยาวิพากษ์ฉบับนี้ ขอแนะนำ�เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับโควิด-19
ดังต่อไปนี้
1. เว็ บไซต์ Bloomberg: https://www.bloomberg.com/graphics/
2020-coronavirus-cases-world-map/ เว็บไซต์ของต่างประเทศที่แสดงข้อมูล
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ทั้งอัตราการติดเชื้อ และอัตราการ
เสียชีวิตจากโควิด-19
2. เว็บไซต์องค์การอนามัยโลก ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการทาง
คลินิกสำ�หรับการรักษาโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลก (WHO): https://www.
who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19?fbclid=IwAR2
HaPnslKoSDRFiXgu9YnNmdpfwRHKc9Q_RjxsX_UWIDXBESqLLoDT-i8k
อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นแนวทางสำ�หรับแพทย์ในการ
ดูแลผู้ป่วยฯ ทุกระยะของโรค ตั้งแต่การคัดกรองจนถึงการรักษาสิ้นสุดลง  เช่น แนวทาง
การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19, การรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพลัน และเรื้อรัง, การจัดการ
อาการทางจิต และประสาท, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, การดูแลแบบประคับประคอง, หลัก
จริยธรรม และการรายงานการเสียชีวิต
3. Tracking Public Investment in Global COVID-19
Research & Development: https://www.publicmeds4covid.org/
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์เพื่อการติดตามการลงทุนของ
ภาครัฐทั่วโลกในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ COVID-19
4. เว็บไซต์ Medium.com https://medium.com/@
Oxfam/uniting-behind-a-peoples-vaccine-against-covid-19-87eec640976 เว็บไซต์นี้มีการรวบรวมจดหมายเปิดผนึก
ขององค์กรต่างๆทั่วโลกที่เรียกร้องให้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกัน
COVID-19 นี้โดยเร่งด่วน และสามารถให้บริการแก่ทุกคนในทุก
ประเทศได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ WHO คอสตาริกา และชิลีประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับประเด็น COVID-19 กับกลุ่ม
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆจัดตั้งหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา COVID-19 ขึ้นเพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://healthpolicy-watch.org/whocosta-rica-announce-official-launch-of-covid-19-intellectual-property-pool/

58

News Update
WHO welcomes preliminary results
about dexamethasone use in treating
critically ill COVID-19 patients.
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการแถลงผลการทดลองทางคลินิก
เบื้องต้นจากสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ว่า dexamethasone ซึ่งเป็น corticosteroid สามารถช่วย
ชีวิตผู้ป่วย COVID-19 ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสามารถลดการเสียชีวิตลงได้
ประมาณ 1 ใน 3 และสำ�หรับผู้ป่วยที่ต้องการออกซิเจนเพียงอย่างเดียวการเสียชีวิตจะลดลงประมาณ
1 ใน 5
ประสิทธิผลนี้นั้นเห็นได้เฉพาะในผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการวิกฤติ และไม่พบในผู้ป่วย
ที่มีอาการไม่รนุ แรง
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู ้ อ ำ� นวยการองค์ ก ารอนามัยโลกกล่าวว่า “นี่เป็น
การรักษาครั้งแรกที่แสดงให้เห็นว่าสามารถลดการเสียชีวิตในผู้ป่วย COVID-19 ที่ต้องการออกซิเจนหรือ
เครื่องช่วยหายใจ”
“นี ่ เ ป็ น ข่ า วที่ดีและฉันขอแสดงความยินดี ก ั บรั ฐ บาลแห่งสหราชอาณาจั ก ร มหาวิ ท ยาลัย
อ๊อกซ์ฟอร์ ด โรงพยาบาล และผู้ป่วยจำ�นวนมากในสหราชอาณาจั ก รที ่ ม ี ส ่ วนช่ วยในการพั ฒ นา
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยชีวิตนี้”
นักวิจัยแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้นเกี่ยวกับผลของการทดลองกับ องค์การอนามัยโลก และ
เรากำ�ลังรอการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเต็มรูปแบบในไม่กว่ี นั ข้างหน้า องค์การอนามัยโลก จะประสานงานการ
วิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) เพื่อเพิ่มความเข้าใจในภาพรวมของการใช้ยานี้ คำ�แนะนำ�ทางคลินิก
ของ องค์การอนามัยโลก จะได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ชัดเจนถึงวิธีและเวลาที่ควรใช้ยานี้ใน COVID-19
Dexamethasone เป็นสเตอรอยด์ที่มีการใช้มาตั้งแต่ปี 1960 เพื่อลดการอักเสบ รวมถึงใช้
รักษาโรคมะเร็งบางชนิด ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวอย่างยาจำ�เป็นขององค์การอนามัยโลกตั้งแต่
ปี 1977 ในหลายสูตร และปัจจุบันยานี้อยู่นอกสิทธิบัตรและสามารถหาซื้อได้ในประเทศส่วนใหญ่
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News Update
สำ�หรับประเทศไทยนั้น Dexamethasone เป็น “ยา
ควบคุมพิเศษ” ซึ่งแพทย์จะเป็นคนสั่งจ่ายเท่านั้นไม่สามารถ
หาซือ้ ได้เองตามร้านยาทั่วไป เพราะยาสเตอรอยด์นน้ั แม่จะมีคณ
ุ
อนันต์ แต่กม็ โี ทษมหันต์ ปัญหายาสเตอรอยด์ในประเทศไทยยัง
แก้ไม่ได้ ยังคงพบการปลอมปนอยู่ในผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ทั้ง
ยาชุด ยาลูกกลอน ยานํ้าสมุนไพรแผนโบราณ เป็นต้น ดังนั้น
ประชาชนคนไทยไม่ควรไปหายาสเตอรอยด์มารับประทานเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยปราศจากคำ�แนะนำ�
ของแพทย์ และทางองค์การอนามัยโลกก็ได้ชี้แจงไว้อย่างชัดเจน
แล้วว่า ประสิทธิผลนั้นเห็นได้เฉพาะในผู้ป่วย COVID-19 ที่มี
อาการวิกฤติ และไม่พบในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง รวมถึง
ไม่ได้มีประสิทธิผลในการป้องกันอีกด้วย.
ที่มา https://www.who.int/news-room/detail/16-06-2020who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients
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