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คํานิยม

ญหาการใชยาอยางไมสมเหตุผล เปนปญหาใหญทั่วโลก เพราะอิทธิพลของธุรกิจยาและ
ความออนแอของระบบจรรยาบรรณวิชาชีพประกอบกัน

องคการอนามัยโลกมีหนวยงานทีม่ หี นาทีแ่ กปญ
 หานีค้ อื แผนงานสงเสริมการใชยาอยางมีเหตุผล
(Rational Use of Drug: RUD) แตแผนงานนี้ก็ถูก “บอนไซ” ใหออนแอ เพื่อมิใหไป “ขวางทาง”
ผลประโยชนของธุรกิจยา
ประเทศไทยมีระบบการคลังสาธารณสุขที่ใชระบบเหมาจายรายหัวกับประชากรกวารอยละ 90
คือระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และระบบประกันสังคม ซึ่งควรมีผลสําคัญใหมีการใชยา
อยางสมเหตุสมผลไดมาก เพราะสถานพยาบาลจําเปนตองควบคุมคาใชจาย แตปญหาการใชยา
อยางไมสมเหตุสมผลก็ยังคงเปนปญหาใหญ โดยเฉพาะกับระบบสวัสดิการขาราชการ ซึ่งใชระบบ
การจายตามรายการการใหบริการ ซึ่งเปนรูโหวใหญของระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ
นายินดีที่มีความพยายามแกปญหานี้ทั้งในภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนมาอยางตอเนื่อง
เปนเวลารวมสี่ทศวรรษแลว ไดแก เรื่อง นโยบายแหงชาติดานยา บัญชียาหลักแหงชาติ การผลักดัน
การใชยาตามชื่อสามัญ การรณรงคขจัดยาชุด โดยการดําเนินงานของทั้งบุคลากรในภาครัฐ และกลุม
ศึกษาปญหายา (กศย.) ตลอดจนองคกรอื่นที่แตกแขนงทํางานนี้มาอยางไมทอถอย “แผนงาน
สรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.)” ก็เปนสวนหนึ่งของขบวนการรณรงคเพื่อการใชยา
อยางเหมาะสม แผนงานดังกลาวนี้สามารถผนึกกําลังของผูสนใจ และ “มีไฟ” มาทํางานนี้อยางเปน
ระบบ ดวยความหวังวาจะสามารถทวนกระแส “ทุนนิยมสามานย” ใหปรับตัวเปนทุนนิยมทีม่ หี วั ใจของ
ความเปนมนุษยไดบาง
รายงานสถานการณระบบยาฉบับนี้ คือบันทึกของทั้งสถานการณและผลของความพยายาม
ที่ควรแก การชื่นชมและใหกําลังใจ

นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน
รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ คนที่ 2

คํานํา

ร

ายงานสถานการณระบบยาประจําป 2554 ฉบับนี้ เปนผลพวงทีเ่ กิดขึน้ จากการรวมกันขับเคลือ่ น
ของภาคีเครือขาย หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง และแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและ
พัฒนาระบบยา (กพย.) เพือ่ เสนอสถานการณเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในภาพรวมของระบบยาหรือวงจรยา
ในชวงป พ.ศ. 2552-2554 โดยสะทอนปญหาควบคูกับการการพัฒนาทุกดานของระบบยา ไดแก
สถานการณทเี่ กีย่ วของกับการพัฒนานโยบายแหงชาติดา นยา การคัดเลือกยา การจัดหายา การกระจายยา
และการใชยา ตั้งแตระดับนโยบาย ระดับภูมิภาค ระดับสถานพยาบาล และระดับชุมชน
ประจวบกับป 2554 มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นหลายเรื่อง เชน เปนวาระครบรอบ 30 ปของ
การประกาศใช “นโยบายแหงชาติดานยา และบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.2524” (ฉบับแรกของ
ประเทศไทย) โดย นพ.เสม พริง้ พวงแกว ผูย นื หยัดเพือ่ สังคมครบหนึง่ ศตวรรษ เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม
2554, วาระครบรอบ 36 ปของกลุมศึกษาปญหายา (กศย.), การดํารงอยูของระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาควบคูกับการจัดหายาจําเปนที่ใชสิทธิตามสิทธิบัตร (CL), การขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การเขาถึงยา/การเตรียมการยุตกิ ารสงเสริมการขายยาทีไ่ รจริยธรรมโดยภาคประชาสังคมตามมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ รวมทั้งการประกาศใช “นโยบายแหงชาติดานยา (ฉบับที่ 3) และแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.2554-2559”
นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยา เปนความสําคัญลําดับแรกหรือเปนธงนํา
ในการพัฒนาระบบยา ทั้งนี้ ตองมีองคกรรับผิดชอบที่มีศักยภาพเขมแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มี
ธรรมาภิบาล มีระบบเฝาระวัง/เตือนภัยทุกแงมุมในระบบยาที่ไวตอสถานการณ รวมทั้งมีกําลังคนและ
งบประมาณสนับสนุนที่พอเพียง รายงานผลสําเร็จในปนี้เปนเพียงกาวแรก ยังตองการความรวมมือ
รวมใจจากทุกฝาย ทุกองคกร ทุกภาคีเครือขายในการรวมกันสรางระบบยาของประชาชนตอไป จนกวา
จะบรรลุเปาหมาย
การเปลี่ยนแปลงในวงจรยา เริ่มจากการแกปญหาที่ตนนํ้า คือ การคัดเลือกยาเขาประเทศ
โดยเรงพัฒนาระบบการทบทวนทะเบียนตํารับยา การจัดหายาจําเปนราคาแพงเพื่อคนไทยของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพและองคการเภสัชกรรม นับวาเปนอีกความสําเร็จที่จะทําใหคนไทย
เขาถึงยาอยางเสมอภาค และทายที่สุด ความพยายามของคนเล็กคนนอยในการ รวมกันสราง “ระบบ
ยาของชุมชน” ที่เหมาะสมกับชุมชน
ผศ.ภญ.สําลี ใจดี
ประธานคณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
1 ตุลาคม 2554

อ

สาสนจาก กพย.

งคประกอบที่สําคัญที่ทําใหระบบใดๆ ยังคงดํารงอยูไดอยางมีสมดุลนั้น ตองมีกลไกสะทอนกลับ
‘feedback mechanism’ เพื่อใหไดผลลัพธที่พึงประสงค

ความหมายของระบบยาตามที่ แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
ไดกาํ หนดไว คือ การมีนโยบายยาเปนธงนํา ประกอบดวย 3 โครงสรางหลัก คือ องคประกอบกลุม ที่ 1
การบริหารจัดการระบบยา ประกอบดวย การวิจัยพัฒนา การคัดเลือก จัดหา กระจาย และการใชยา
องคประกอบกลุมที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการระดับโครงสรางกลาง ไดแก การควบคุม
บังคับใช ธรรมาภิบาลและจริยธรรม การเงินการคลัง กําลังคนดานสุขภาพ และขอมูลสารสนเทศ
องคประกอบกลุมที่ 3 คือ ระบบและกลไกเฝาระวังระบบยา เปนกลไกสะทอนกลับ ซึ่งสิ่งเหลานี้
ยังมีความจําเปนตองการการศึกษา จัดการความรู เพือ่ จัดทําขอเสนอพัฒนาระบบและกลไกตรวจสอบ
เฝาระวังอยางเกาะติดตอเนื่อง
ในวาระที่ กพย. ไดทําหนาที่เฝาระวังและพัฒนาระบบยามาเปนระยะเวลาครบ 3 ป ไดมี
ความพยายามอยางมากในการรวมกันสรางความเขมแข็งของเครือขายใหทําหนาที่เปนกลไกเฝาระวัง
ระบบยา เพิ่มเติมจากภาครัฐที่ทํามาแลว เพื่อเปนการเสริมแรงแข็งขัน และในขณะเดียวกันก็รวมกัน
ขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญๆ จํานวนหนึ่ง แตหนาที่มิไดจบแคนั้น การทําหนาที่เฝาระวังยังเปนกลไก
สําคัญทีต่ อ งทําตลอดชีวติ ทุกภาคสวนตองรวมกันทําหนาที่ ทัง้ ภาครัฐ ในฐานะผูป ฏิบตั กิ าร ภาควิชาการ
ภาคประชาสังคม รวมทั้งสื่อ ที่หลังจากเฝาระวัง จะตองสงสัญญาณเตือนภัย เมื่อเห็นปญหา นโยบาย
อีกจํานวนมากยังตองการการขับเคลือ่ น ทัง้ นโยบายทีย่ งั ไมมมี ากอน การแกไขนโยบายหรือการดําเนินงาน
ทีย่ งั ไมครบถวน ไมถกู ตอง ในขณะเดียวกัน ก็ตอ งมีขบวนการเฝาระวังนโยบายตาง ๆ ทีร่ ฐั ดําเนินการ
อยู และรวมถึงที่ภาคเอกชนตองรวมดวย ซึ่งภาคเอกชนคงปฏิเสธภาระหนาที่ไมไดในการคํานึงถึง
ประโยชนที่ประเทศไทย และคนไทยพึงไดรับโดยรวม มิใชเพื่อประโยชนสวนตนเทานั้น
หวังวา รายงานฉบับนี้จะเปนกระจกสะทอนสถานการณระบบยาใหผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
พึงตระหนักถึงภารกิจ ใหเกิดการเรียนรู และวางนโยบายในการปรับปรุง ทบทวนซํ้า เปนวงจร
การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง ใหเกิดผลลัพธทดี่ แี กประเทศตอไป เปรียบเสมือนเปนผลทีไ่ ดมาจากการบํารุง
ที่รากสูลําตน และกิ่ง กาน ใบ ดอก
ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ผูจัดการแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
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การเปลี่ยนแปลงระดับการใชยา

การพัฒนารูปแบบการเฝาระวัง
การใชยาสเตียรอยดที่ ไมเหมาะสม เขต 5
การจัดการสเตียรอยด
โดยเครือขายชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดการปญหายาไมเหมาะสมในชุมชน :
กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร
การจัดการปญหายาไมเหมาะสมในชุมชุน :
กรณีศึกษาอําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
การคุมครองผูบริโภคในรานยา : นวัตกรรมและ
ความสําเร็จ กรณีโครงการผูบริโภคปลอดภัย
เภสัชกรไทยไมแขวนปาย 10 จังหวัดนํารอง
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นโยบายระบบยา

การขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาระบบยาของประเทศไทย

นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล*

1. ความเปนมาของการพัฒนานโยบายแหงชาติดานยา

สิ

ทธิดา นสุขภาพเปนสิทธิพนื้ ฐานของมนุษยชาติ ยาจึงมีบทบาทสําคัญตอคุณภาพ
การรักษาเพือ่ ปองกันและแกไขปญหาสุขภาพ ปญหายาตัง้ แตการเขาไมถึงยา
ยาราคาแพง ความไมเชือ่ มัน่ ในคุณภาพยา การใชยาเกินจําเปน รวมทัง้ อิทธิพลของ
การสงเสริมการขายยา การโฆษณา การขายตรง และโฆษณาแฝง ปญหายามีความ
เชื่อมโยงกันอยางซับซอน เกี่ยวของกับหนวยงานหลากหลายทั้งรัฐและเอกชน ใน
และนอกประเทศ จึงจําเปนตองมีการพัฒนานโยบายแหงชาติดา นยาใหทนั สมัย โดย
กําหนดเปาหมายและทิศทางในการทํางานรวมกันของหนวยราชการ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เพื่อจัดการกับปญหาใหเกิดการพัฒนาระบบยาอยางตอเนื่อง
ทันกับบริบทและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
* ประธานคณะทํางานรางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
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1.1 นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ.2524

1.2 นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ.2536

ประเทศไทยประกาศใช น โยบายแห ง ชาติ
ดานยาฉบับแรกเมื่อป พ.ศ.2524 มีสาระสําคัญ คือ
นโยบายยาหลักแหงชาติและการพึ่งตนเองดานยา
โดยจัดใหมยี าปลอดภัย มีคณ
ุ ภาพดี ในราคาพอสมควร
กระจายอยางทัว่ ถึง โดยเฉพาะยาสําหรับสาธารณสุข
มูลฐาน รวมถึงการปรับปรุงวิธกี ารดานการจัดหาและ
การกระจายยา การใชยาอยางสมเหตุผล ตลอดจน
สนั บ สนุ น การผลิ ต ยาภายในประเทศของภาครั ฐ
และภาคเอกชน การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
ในชวงเวลาดังกลาวเปนไปอยางเขมแข็งโดยการ
สนับสนุนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ในสมัยนั้น (นพ.เสม พริ้งพวงแกว) ผลงานสําคัญ
คือการประกาศใชบญ
ั ชียาหลักแหงชาติฉบับแรกของ
ประเทศในป 2524 และนําไปสูการปฏิบัติโดยใช
“ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการซื้อยาดวย
เงินงบประมาณของหนวยราชการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2524” นับเปนกลไกสําคัญในการ
นําไปสูการปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ควบคู
กับการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล การจัดทํา
วารสารผูสั่งใชยา การตรึงราคายาจากการรวมศูนย
จัดซื้ อของบางหน วยงาน ซึ่ งตอมาได พัฒนาเปน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 ซึ่งกําหนดใหหนวยงานรัฐทุกแหงจัดซื้อยาใน
บัญชียาหลักแหงชาติตามราคากลางยา ตามสัดสวน
วงเงินงบประมาณที่กําหนด รวมทั้งไดจัดทําแผน
พัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (2525 – 2529) ทีเ่ นน
ใหมี (1) แผนงานพัฒนายาแหงชาติ ประกอบดวย
3 โครงการ คือ โครงการผลิตยา โครงการจัดหา
กระจายยา โครงการวิจัยยาและสมุนไพร (2) แผน
งานสาธารณสุขมูลฐาน การจัดหายาทีจ่ าํ เปนสําหรับ
ชาวบาน (3) แผนงานคุมครองผูบริโภคดานอาหาร
ยา เครื่องสําอาง และวัตถุมีพิษ

นโยบายแหงชาติดานยาไดมีการปรับปรุงอีก
ครัง้ เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2536 “นโยบายแหงชาติ
ดานยา” (ฉบับที่สอง) มีสาระสําคัญไมตางกัน แตมี
การแกไขบางสวนใหเหมาะสมกับสถานการณ อาทิ
การสงเสริมและสนับสนุนการใชยาตามบัญชียาหลัก
แหงชาติ การคุมครองผูบริโภคดานยา การขยาย
นโยบายจากเดิ ม ที่ ร ะบุ เ พี ย งยาแผนโบราณ ให
ครอบคลุ ม สมุ น ไพร ยาสมุ น ไพร รวมทั้ ง ผนวก
การสงเสริมการใชยาจากสมุนไพรไวดวย

1.3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
นโยบายแหงชาติดานยาและการพัฒนาระบบยา
การพั ฒ นาระบบยาที่ ผ  า นมาประสบ
ปญหาความไมตอเนื่อง เนื่องจากการปรับเปลี่ยน
คณะรัฐมนตรี ทําใหคณะกรรมการแหงชาติดานยา
ที่แตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีหมดวาระ สงผลให
การดําเนินนโยบายแหงชาติดานยา การจัดทําบัญชี
ยาหลักแหงชาติหยุดชะงัก ดังนั้น รัฐบาลจึงไดออก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.2551 เพื่อใหคณะ
กรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เปนองคกรหลัก
ในการกํากับ ดูแล และขับเคลื่อนนโยบายแหงชาติ
ด า นยาและพั ฒ นาระบบยา แทนคณะกรรมการ
แหงชาติดานยาที่แตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ มี
อํานาจหนาทีส่ าํ คัญคือ (1) กําหนดนโยบายแหงชาติ
ดานยาและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหง
ชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาใหความเห็น
ชอบ และมอบหมายหนวยงานทีเ่ กีย่ วของดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ (2) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานตามนโยบายฯ และแผนยุทธศาสตรฯ ตลอดจน
อํ า นวยการ แก ไ ขป ญ หาจากการปฏิ บั ติ ง านของ
หนวยงานตางๆ (3) จัดทําบัญชียาหลักแหงชาติและ
กําหนดราคากลางยาในการจัดซือ้ ของหนวยงานของ
รัฐ (4) การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล เปนตน

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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นอกจากนั้น กฎกระทรวง แบงสวนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2552 ซึ่งตราขึ้นใหม ไดกําหนด
อํานาจหนาที่ใหเอื้อตอการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ไวอยางชัดเจน
ในขอ 2 (8) วา สํานักงานฯ มีอาํ นาจหนาที่ “ปฏิบตั ิ
การอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของสํานักงานหรือตามทีร่ ฐั มนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย” และในขอ 14 (3) ระบุอํานาจหนาที่
สํานักยาวามีอํานาจหนาที่ “สนับสนุนขอมูลองค
ความรูใ นการกําหนดยุทธศาสตรพฒ
ั นาระบบยาและ
นโยบายแหงชาติดา นยา รวมทัง้ สนับสนุนการพัฒนา
ระบบยาตามยุทธศาสตรที่กําหนด” สงผลใหการ
พัฒนาระบบยาและนโยบายแหงชาติดานยาเปน
หนึง่ ในหนาทีร่ บั ผิดชอบของสํานักยา สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา อยางเปนทางการ

1.4 ความเชื่อมโยงกับสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ
ในป พ.ศ.2550 ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ.2550 เพื่ อ วางกรอบและ
แนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและ
การดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ และบัญญัติ
ใหมีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในการประชุม
สมัชชาฯ ครั้งที่ 1 ไดมีมติรับรองยุทธศาสตรการ
เขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย ซึง่ คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 และ
มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
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เปนกลไกหลักในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคลอง
กับยุทธศาสตรฯ แบบมีสว นรวม แตเนือ่ งจากในชวง
เวลาดังกลาว ยังไมมีคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
จึงมีคําสั่งที่ 12/2552 แตงตั้งคณะกรรมการยกราง
แผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนา
ของประชากรไทย ซึง่ คณะกรรมการฯ ไดดาํ เนินการ
ยกรางแผนปฏิบัติการจนเสร็จสิ้นแลวเสนอไปยัง
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
ต อ มาคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 20
กรกฎาคม 2553 เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาด
จริยธรรม: เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และ
สุขภาพของผูป ว ย และการพัฒนาการแพทยแผนไทย
การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกใหเปน
ระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูข นานกับการ
แพทยแผนปจจุบัน โดยมอบหมายคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแหงชาติจดั ตัง้ คณะทํางานเพือ่ พัฒนา
เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาใหแลว
เสร็จภายใน 1 ป และปรับปรุงยาไทยและยาจาก
สมุนไพรเขาในบัญชียาหลักแหงชาติ

2. นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ.
2554
เนื่ อ งจากนโยบายแห ง ชาติ ด  า นยาไม ไ ด
ปรับปรุงมาเปนเวลานาน 16 ป จึงไมเหมาะสม
กับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และคณะ

กรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติไดรับมอบหมาย
ตามมติคณะรัฐมนตรีใหดาํ เนินการทีเ่ กีย่ วของกับมติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ดังนั้น เพื่อใหมีการพัฒนา
ระบบยาในภาพรวมทั้งระบบ คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแหงชาติดา นยาในการประชุมครัง้ ที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ไดมีมติเห็นชอบตอราง
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเพื่อใช
แทนนโยบายแห ง ชาติ ด  า นยา พ.ศ.2536 ทั้ ง นี้
คณะกรรมการฯไดผนวกยุทธศาสตรตามมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2551 และ 2552 ที่เกี่ยวของ
รวมเขาไวในยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2554 เห็นชอบตอนโยบายแหงชาติดา นยา และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ตามทีเ่ สนอ
และมอบหมายคณะกรรมการฯ เปนเจาภาพหลักใน
การกําหนดแผนงาน เปาหมาย ตัวชี้วัด และกลไก

ติดตามประเมินผล โดยการมีสว นรวมของหนวยงาน
ของรัฐที่กําหนดไวในแตละยุทธศาสตรยอยๆ
นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ.2554 และ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.
2555 – 2559 เปนแผน 5 ป มีสาระสําคัญดังนี้
วิสัยทัศน ประชาชนเขาถึงยาถวนหนา ใชยา
มีเหตุผล ประเทศพึ่งตนเอง
เป า ประสงค เพื่ อ ให ป ระชาชนได รั บ การ
ปองกันและแกไขปญหาสุขภาพที่ไดมาตรฐาน โดย
การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผล
ของยา การสรางเสริมระบบการใชยาอยางสมเหตุผล
การสงเสริมการเขาถึงยาจําเปนใหเปนไปอยางเสมอ
ภาค ยัง่ ยืน ทันการณ การสรางกลไกการเฝาระวังที่
มีประสิทธิภาพ และอุตสาหกรรมยามีการพัฒนาจน
ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได

แผนยุทธศาสตรฯ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ซึ่งเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ดังนี้
ยุทธศาสตรและวัตถุประสงค
ดานที่ 1 การเขาถึงยา
ประชาชนเขาถึงยาจําเปน
อยางเสมอภาค ทั่วถึง และทันการณ
ในราคาที่เหมาะสม

1.
2.
3.
4.
1.

2.
3.
ดานที่ 2
การใชยาอยางสมเหตุผล
4.
บุคลากรทางการแพทยและประชาชน 5.
ใชยาอยางสมเหตุผล คุมคา
6.
7.

ยุทธศาสตรยอย
การประสานความรวมมือเครือขายเพื่อการเขาถึงยา
การสนับสนุนการรวมกลุมของผูปวย
เพื่อการเขาถึงยาและสรางเสริมสุขภาพ
การสงเสริมใหราคายาสอดคลองกับคาครองชีพ
การใชประโยชนหรือลดอุปสรรคของขอกําหนดทางกฎหมาย
เพื่อการเขาถึงยา
การพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแล
เพื่อใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล
การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
พัฒนากลไกและเครื่องมือ เพื่อใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล
การสรางความเขมแข็งภาคประชาชนดานการใชยาอยางสมเหตุผล
การสงเสริมการผลิตและประกันคุณภาพยาชื่อสามัญ
การพัฒนาระบบและกลไกปองกันและแกปญหา
จากการใชยาตานจุลชีพและการดื้อยาของเชื้อกอโรค
การสงเสริมจริยธรรมผูสั่งใชยาและยุติการสงเสริมการขายยา
ที่ขาดจริยธรรม
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ยุทธศาสตรและวัตถุประสงค
1.
ดานที่ 3
การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา
อุตสาหกรรมยา ชีววัตถุ
และสมุนไพร มีศักยภาพเพียงพอ
ในการพึ่งตนเองของประเทศ

2.

ดานที่ 4
การพัฒนาระบบการควบคุมยา
การประกันคุณภาพ ประสิทธิผล
และความปลอดภัยของยา
โดยพัฒนาศักยภาพระบบ
การควบคุมยาของประเทศ

1.

3.
4.

2.
3.

ยุทธศาสตรยอย
การพัฒนากฎระเบียบใหเกิดการลงทุน
และการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ
การสงเสริมการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมตอยอด
ในอุตสาหกรรมยา
การสรางทรัพยากรเพื่อสงเสริมภาคการผลิต
ของอุตสาหกรรมยาในประเทศ
การสรางความเชื่อมั่นและประกันคุณภาพยา
ที่ผลิตในประเทศแกผูสั่งใชยาและประชาชน
การพัฒนาศักยภาพระบบการควบคุมยาใหมปี ระสิทธิภาพ
โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาระบบการเฝาระวังยาหลังออกสูตลาด
และระบบการเตือนภัยดานยา
การทบทวนทะเบียนตํารับยาที่มีผลกระทบสูง

คณะกรรมการฯ ไดมกี ารประชุมครัง้ ที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 กําหนดแนวทางการ
จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารตามแผนยุทธศาสตรฯ โดยมอบ
หมายคณะอนุกรรมการฯที่คณะกรรมการฯ แตงตั้ง
ทัง้ 4 คณะ ไดแก คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ คณะ
อนุกรรมการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลคณะ
อนุ ก รรมการพั ฒ นาบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ และ
คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดราคากลางยา รับไป
ดําเนินการ ใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน กอนนํามา
เปดรับฟงความคิดเห็น เสนอคณะกรรมการฯ ตอไป

3. บทเรียนและขอเสนอแนะ
ตอการขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาระบบยา
การพัฒนาระบบยาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
จําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีองคกร
ทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงทีม่ ศี กั ยภาพในการประสานการ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ตลอดจน การติดตาม
ประเมินผล ที่ผานมาไดมีการริเริ่มพัฒนากฎหมาย
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ที่สําคัญ คือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ และกฎกระทรวง
แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 ซึง่ เปนรากฐาน
สําคัญตอการพัฒนาอยางตอเนื่องในอนาคต
การพัฒนานโยบายแหงชาติดานยาและแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ อยางมี
สวนรวม จะสงผลใหมกี รอบและทิศทางการดําเนินงาน
รวมกันในการแกไขปญหาของหลายหนวยงานดวย
ความเขาใจและเต็มใจ กระบวนการพัฒนานโยบาย
และแผนยุทธศาสตรจงึ เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนา
ระบบยา นอกจากนั้น การสรางความเขมแข็งของ
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ นับเปน
เรื่ อ งที่ท า ท า ย ให ส ามารถสร า งความร ว มมือ กับ
ทุกภาคสวน อยางเทาทันกับสถานการณ ตลอดจน
การสนับสนุนองคความรูที่สําคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ

การเขาถึงยาของประชาชนไทย :
บทเรียนอดีต ปจจุบนั สําหรับอนาคต

กรรณิการ กิจติเวชกุล*

ย

าในประเทศไทยมีราคาแพงมาก จากการศึกษาขององคการอนามัยโลกเพือ่
เปรียบเทียบราคายาของประเทศตางๆ พบวา ในประเทศไทยนัน้ “การรักษา
อาการฉุกเฉินและโรคเรื้อรังสวนใหญ เจาหนาที่ของรัฐที่มีคาตอบแทนตอวันตํ่า
ที่สุด จําเปนตองทํางานมากกวา 1 วัน1 เพื่อนําเงินคาตอบแทนมาใชเปนคายา
กรณีตอ งการยาชือ่ สามัญ แตหากตองการยาตนแบบจําเปนตองทํางานมากทีส่ ดุ
ถึง 5 วันจึงจะมีเงินเพียงพอมาเปนคาใชจาย สวนคายารักษาโรคเอชไอวี/เอดส
สําหรับ 1 เดือน จําเปนตองทํางานถึง 24 วัน และตองทํางาน 0.4 – 12 วันตอเดือน
เพื่อจะจายเปนคารักษาโรคความดันโลหิตสูง ขออักเสบ และแผลในกระเพาะ
อาหารสําหรับ 1 เดือน” ซึ่งโดยเฉลี่ยยาตนแบบจะมีราคาแพงกวายาชื่อสามัญ
ทีถ่ กู ทีส่ ดุ ประมาณ 3.9 เทา โดยเฉพาะยาทีต่ ดิ สิทธิบตั รจะมีราคาแพงประมาณ
3 เทาของ GDP ซึง่ เกินกวาขอแนะนําขององคการอนามัยโลก (WHO) ทีร่ าคายา
ไมควรเกิน 1 เทาของ GDP ของประเทศนั้น
* ผูประสานงานโครงการรวมระหวาง ฝายรณรงคเขาถึงยาจําเปน องคการหมอไรพรมแดน และ
แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬา
1 เจาหนาที่ของรัฐที่มีคาตอบแทนตอวันตํ่าที่สุด ประมาณวันละ 211.5 บาท
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Rate of use of Efavirenz 600 mg.
bottles
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ภาพที่ 1 อัตราการใชยาเอฟฟาไวเรนซ ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

Rate of use of Lopinavir/Ritonavir (200/50mg)
CL

UC Scheme

Month
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0

ภาพที่ 2 อัตราการใชยาโลพินาเวียร/ริโทรนาเวียร ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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Rate of use of Efavirenz 600 mg.
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ภาพที่ 3 อัตราการใชยาเอฟฟาไวเรนซ ในระบบประกันสังคม

Rate of use of Lopinavir/Ritonavir (200/50mg)
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ภาพที่ 4 อัตราการใชยาโลพินาเวียร/ริโทรนาเวียร ในระบบประกันสังคม
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ยาที่ ร าคาแพงมากส ว นใหญ เ ป น ยาที่ ติ ด
สิทธิบัตร ยาติดสิทธิบัตรสวนใหญมีราคาตอหนวย
สูงเกินกวาสิบเทาของคาครองชีพตอวัน และมีแนวโนม
วายาใหมทขี่ นึ้ ทะเบียนจะเปนยาทีต่ ดิ สิทธิบตั รจํานวน
มากขึ้นเรื่อยๆ
ถึงแมวาระบบสิทธิบัตรจะมีประโยชน เพื่อ
เสริมสรางนวัตกรรม แตดว ยอํานาจผูกขาดซึง่ มีระยะ
เวลาถึง 20 ปในปจจุบัน การไดสิทธิบัตรจึงควรมี
คุณภาพมากพอใหสมกับการไดสทิ ธิผกู ขาดนัน้ เพราะ
ดวยระบบสิทธิบัตรกอใหเกิดการผูกขาด การขาย
การวิจัยตอยอด ทําใหผูผลิตยาชื่อสามัญไมสามารถ
ผลิตยาเขามาแขงขันได บริษัทยาตนแบบจึงมีอิสระ
ในการกําหนดราคายาเต็มที่ จากงานวิจยั พบวา หาก
มียาชือ่ สามัญเขามาแขงขันเมือ่ ใด จะทําใหยาตนแบบ
ตองลดราคาลงเพื่อแขงขันกับยาชื่อสามัญ โดยลด
จากราคาเดิมกอนมีการแขงขันถึง 10 เทา
การตัดสินใจใชมาตรการบังคับใชสิทธิของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ต อ ยาช ว ยชี วิ ต 7 ตั ว ที่ มี
สวนสําคัญในการรักษาผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส, อาการ
ลิม่ เลือดหัวใจ และโรคมะเร็งซึง่ เปนไปตามสิทธิตาม
ทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ วในมาตรา 51 แหง พ.ร.บ.สิทธิบตั ร
พ.ศ.2522 และเปนการปฏิบัติตามขอตกลง TRIPs
ขององคการการคาโลกและปฏิญญาโดฮา (Doha
Declaration on TRIPs and Public Health) ที่
กําหนดใหประเทศสมาชิกมีสิทธิที่จะคุมครองระบบ
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สาธารณสุขและการเขาถึงยาของประชาชน ไดทาํ ให
ผูปวยเขาถึงยาเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (ตาม
แผนภาพ 1 – 4 : การเขาถึงยาตานไวรัส Efavirenz
และ Lopinavir/Ritonavir นับตัง้ แตการประกาศบังคับ
ใชสทิ ธิ ณ มีนาคม 2554) ทามกลางแรงกดดันจาก
รัฐบาลประเทศพัฒนาแลว และอุตสาหกรรมยา
ขามชาติ อยางไรก็ตาม ปจจัยที่จะใหประชาชน
เขาถึงยาถวนหนาไมสามารถดําเนินการไดทั้งหมด
เพียงการประกาศบังคับใชสิทธิเพียงลําพัง
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.),
มูลนิธเิ ขาถึงเอดส, มูลนิธศิ นู ยคมุ ครองสิทธิดา นเอดส,
มูลนิธเิ พือ่ ผูบ ริโภค, เครือขายผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส
ประเทศไทย, แผนงานคุม ครองผูบ ริโภคดานสุขภาพ
(คคส.), แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบ
ยา (กพย.) และแผนงานเภสัชศาสตรเพือ่ สรางเสริม
สุขภาพ (คภ.สสส.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวม
กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.),
องคการเภสัชกรรม, องคการหมอไรพรมแดน –
เบลเยีย่ ม (ประเทศไทย) และ อ็อกซแฟม (Oxfam)
สหราชอาณาจักร ไดรว มกับนําเสนอยุทธศาสตรเพือ่
การเขาถึงยา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 จนนําไปสู
มติ ข องสมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 1 ว า ด ว ย
ยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย
เมือ่ ธันวาคม 2551 และปจจุบนั ยุทธศาสตรดงั กลาว
เป น ส ว นหนึ่ ง ของนโยบายแห ง ชาติ ด  า นยาและ

ยุทธศาสตรยอยที่ 3 การสงเสริมราคายาในประเทศ
ใหสอดคลองกับคาครองชีพของประชาชน
กลยุทธ
1. กําหนดใหมีการควบคุมราคายาตามกฎหมาย
2. กําหนดใหมีการแสดงโครงสรางราคายาเพื่อประกอบการตั้งราคายาสําหรับยาที่มีสิทธิบัตร
3. ควบคุมการตั้งราคายาที่ขายใหกับผูบริโภคในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
4. พิจารณาใชขอยืดหยุนทางการคาตามความตกลงวาดวยการคาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
(The agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPs) ซึ่งเปนไปตาม
หลักสากลเพื่อใหประชาชนเขาถึงยา
5. กําหนดรายการยาทีป่ ระชาชนมีปญ
 หาในการเขาไมถงึ และกําหนดหลักเกณฑการสงเสริมใหเกิดการ
เขาถึงยาดังกลาว
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
(1) กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
(2) กระทรวงสาธารณสุข
(3) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(4) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(5) สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตรยอยที่ 4 การใชประโยชนและ/หรือลดอุปสรรค
ของขอกําหนดทางกฎหมายเพื่อใหเกิดการเขาถึงยา
กลยุทธ
1. การจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ตองไมผูกพันประเทศเกินไปกวาความตกลงวาดวยสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการคา
2. รณรงคเพือ่ ทําความเขาใจกับประชาชนและผูก าํ หนดนโยบายเกีย่ วกับการเจรจาการคาและการคุม ครอง
ทรัพยสินทางปญญา โดยใชรายงานของคณะผูเชี่ยวชาญจากองคการอนามัยโลก(WHO) สํานักงานโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) องคการประชุมสหประชาชาติวา ดวยการคาและการพัฒนา(UNCTAD) และ
องคการการคาโลก(WTO)
3. จัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลสิทธิบัตรในรหัสสิทธิบัตรสากล A61K ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ใหสามารถสืบคนไดงาย รวดเร็ว ครบถวน เพื่อใหทราบสถานะสิทธิบัตรและเอื้อตอการผลิตยาชื่อสามัญ
(generic drug)
4. แกไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
5. ยกเลิกภาษีการนําเขายาเฉพาะยาชวยชีวิต ยากําพรา และตัวยาสําคัญออกฤทธิ์ที่นํามาผลิตยา
ในบัญชียาหลักแหงชาติ
6. พัฒนาชองทางการสือ่ สารดานขอตกลงทรัพยสนิ ทางปญญาฯกับผูป ว ย ผูป ฏิบตั งิ าน และบุคคล/หนวย
งานที่เกี่ยวของ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
(1) กระทรวงสาธารณสุข
(3) กระทรวงการคลัง
(5) กระทรวงตางประเทศ

(2) กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
(4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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เนื้อหาที่มีลักษณะการใหความคุมครองที่เกินไปกวาทริปส
หรือทริปสพลัสนั้น ประกอบดวย
การผูกขาดขอมูลยา (Data Exclusivity) ที่จะกีดกันไมใหรัฐบาลใชขอมูลทดลองทางคลินิค (clinical
trial) เพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นยาให กั บ ยาชื่อ สามั ญ แม ว  า ยานั้ น จะไม ไ ด จ ดสิ ท ธิ บั ต รในประเทศนั้ น หรื อ สิ ท ธิ บั ต ร
หมดอายุ ล งหรื อ ถู ก เพิ ก ถอน ทั้ ง นี้ ยั ง จะทํ า ให ก ารนํ า มาตรการใช สิ ท ธิ ต ามสิ ท ธิ บั ต ร (ซี แ อล) เกิ ด ความ
ยุงยากและไมไดผล
การขยายอายุสิทธิบัตร (Patent Term Extensions) ซึ่งจะทําใหสิทธิบัตรมีอายุเกินกวา 20 ป
การเพิม่ กรอบการคุม ครองสิทธิบตั ร (Increasing Patent Scope) ทีท่ าํ ใหรฐั บาลตองยอมใหมกี ารผูกขาด
ตลาดอีก 20 ป ยาที่มีสิทธิบัตรอยูเดิมจะสามารถจดสิทธิบัตรใหมเพิ่มเติมไดถานําไปใชรักษาแบบใหมหรือผลิต
ออกมาในรูปแบบใหม ดวยวิธีการนี้ ยาที่จะขอจดสิทธิบัตรทํานองนี้จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมหาศาล การกระทํา
เชนนี้เทากับเปนการอนุญาตใหยาเหลานั้นผูกขาดตลาดไดยาวนานเพิ่มขึ้นอีกเปนสิบปหรือยาวนานกวานั้น เพียง
แตดัดแปลงสูตรยาหรือกระบวนการผลิตเล็กนอย
ไมใหมกี ารคัดคานคําขอรับสิทธิบตั รกอนการออกสิทธิบตั ร โดยปกติคาํ ขอรับสิทธิบตั ร จะประกาศใหผอู นื่
ยืน่ คัดคานกอนได ถาเห็นวาสิทธิบตั รนีไ้ มถกู ตอง แตขอ เรียกรองนีค้ อื การไมยอมใหมกี ารตรวจสอบจากสาธารณะ
กอนการออกสิทธิบัตร เมื่อไดรับสิทธิบัตรก็ไดรับประโยชนผูกขาดตลาดอยางสมบูรณแลว กวากระบวนการเพิก
ถอนหรือคัดคานหลังการออกสิทธิบัตรจะทําไดตองใชเวลาในชั้นศาลเปนปๆ ซึ่งจะเปนการเพิ่มคาการจัดการและ
ภาระทางศาลทรัพยสินทางปญญา
การเชื่อมโยงสถานะสิทธิบัตรกับการขึ้นทะเบียนยา (Patent Linkage) ที่กีดกันไมใหยาชื่อสามัญดําเนิน
การลวงหนาเพื่อทําวิจัยและเตรียมขึ้นทะเบียนยาไดทันทีที่สิทธิบัตรของยาตนฉบับหมดอายุลง มาตรการเชนนี้
เปนการประวิงเวลาทําใหมียาชื่อสามัญในตลาดไดชาลง แมวาจะมีการนํามาตรการใชสิทธิตามสิทธิบัตรมาให หรือ
สิทธิบัตรหมดอายุลงแลวหรือถูกเพิกถอนก็ตาม
ข อ จํ า กั ด ในการใช ม าตรการใช สิ ท ธิ ต ามสิ ท ธิ บั ต ร (Restrictions on Compulsory Licenses)
ซึ่งจะจํากัดสิทธิที่ทุกประเทศพึงมีในการนํามาตรการใชสิทธิตามสิทธิบัตรมาใชเพื่อสรางความมั่นใจวาประชาชนจะ
เขาถึงยาไดทุกคน แมวาสิทธินี้จะถูกยืนยันซํ้าในปฏิญญาและสนธิสัญญาหลายฉบับก็ตาม
ขอจํากัดในเรื่องการนําเขาคูขนาน (Restrictions on Parallel Imports) ที่จะทําใหการนําเขายาที่จด
สิทธิบัตรในประเทศอื่นแตมีราคาถูกกวาไมสามารถกระทําได
กฎเกณฑวา ดวยการลงทุน (Investment Rules) ซึง่ จะอนุญาตใหบริษทั ตางชาติดาํ เนินคดีกบั รัฐบาลโดย
อาศัยกลไกอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศถาผลประโยชนของบริษัทเหลานั้นถูกกระทบกระเทือนจากนโยบาย
ดานสุขภาพภายในประเทศที่รัฐบาลนํามาใช เชน มาตรการใชสิทธิตามสิทธิบัตร มาตรการคุมครองสาธารณสุขที่
ระบุไวในกฎหมายสิทธิบตั ร มาตรการควบคุมราคายา นอกจากนี้ มาตรการนีย้ งั อาจกีดกันไมใหรฐั บาลสงเสริมการ
ผลิตภายในประเทศอีกดวย
มาตรการชายแดน (Border Measures) ที่ จ ะทํ า ให ผู  ป  ว ยในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาไม ส ามารถ
เขาไมถึงยาได เพราะเจาหนาที่ศุลกากรจะมีอํานาจยึดจับยาชื่อสามัญที่นําเขาหรืออยูระหวางขนสงเพียงตองสงสัย
วาละเมิดทรัพยสินทางปญญา
การจํากัดการออกคําสั่งศาล (Injuctions) ซึ่งจะเปนการลดอํานาจศาลของประเทศกําลังพัฒนาลง และ
ทําใหศาลไมสามารถตัดสินคดีโดยคํานึงถึงเรื่องสุขภาพของผูปวยมากอนกําไรบรรษัทขามชาติได
มาตรการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาอื่ น ๆ (Other IP Enforcement Measures)
ที่จะทําใหบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผูใหการรักษา ตองเสี่ยงถูกตํารวจจับหรือถูกดําเนินคดีในศาล และยังรวมไปถึง
บุคคลที่เกี่ยวของในระบบหวงโซอุปสงคและการจัดสงยาชื่อสามัญทั้งหมด นับตั้งแตการผลิต การกระจาย
และจัดสงสินคา อาจถูกฟองดําเนินคดีดวย
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ โดยสาระ
สําคัญของยุทธศาสตรฯทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับระบบทรัพยสนิ
ทางปญญา คือ ยุทธศาสตรดานที่ 1 การเขาถึงยา
ในยุ ท ธศาสตร ย  อ ยที่ 3 การส ง เสริ ม ราคายาใน
ประเทศใหสอดคลองกับคาครองชีพของประชาชน
และยุทธศาสตรยอยที่ 4 การใชประโยชนและ/หรือ
ลดอุปสรรคของขอกําหนดทางกฎหมายเพื่อใหเกิด
การเขาถึงยา (กรอบ 1)

สาธารณสุขโดยเฉพาะระบบหลักประกันสุขภาพ และ
ทําลายโอกาสการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองทางยาของ
ประเทศไทย” แตหากเทียบกับขอเรียกรองดาน
ทรัพยสินทางปญญาที่เกินไปกวาความตกลงทริปส
ทีป่ รากฏในการเจรจาเอฟทีเอของสหภาพยุโรป และ
สหรัฐฯในระยะ 3 ปที่ผานมาจะพบวา “ที่วาเลวราย
กว า ที่ ค าดนั้ น ” ยั ง เป น ความกั ง วลที่ น  อ ยเกิ น ไป
(กรอบ 2)

ยุทธศาสตรดงั กลาว เมือ่ ผนวกรวมกับขัน้ ตอน
การทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศที่กําหนดไว
ในมาตรา 67 และมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย เชื่อวานาจะมีสวนสําคัญในการ
บรรเทาป ญ หาสาธารณสุ ข และระบบสุข ภาพของ
ประเทศที่จะเกิดจากการเจรจาการคาระดับทวิภาคี
(เอฟทีเอ)

ดังนัน้ มีเพียงนโยบายพัฒนาระบบยาแหงชาติ
และแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน รวมกับงานวิชาการที่
จะประเมินผลกระทบดานสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ
และการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
เจรจาการคาระหวางประเทศอยางแทจริงเทานั้น จึง
จะสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
การพัฒนาสังคมและสิง่ แวดลอมอันเปนหัวใจของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได

หากย อ นกลั บ ไปเมื่ อ มกราคม 2549 ข อ
เรียกรองของสหรัฐฯ เรื่องสิทธิบัตรที่ยื่นตอฝายไทย
ในการเจรจาเอฟทีเอรอบ 6 ที่เชียงใหมนั้น เปนที่
ยอมรับในบรรดาผูเ ชีย่ วชาญทีเ่ กาะติดการทําเอฟทีเอ
ของสหรัฐฯในระดับนานาชาติวา เลวรายกวาที่คาด
จากผลการเจรจาเอฟทีเอระหวางสหรัฐฯ กับประเทศ
คูคาที่ผานมา “เปนขอเรียกรองที่ละโมบอยางมาก
ของบรรษัทยาผานทีมเจรจาสหรัฐฯ โดยฉกฉวยเอา
ประโยชนในทุกๆ ทาง ทั้งๆ ที่เปนการรับประโยชน
ซํา้ ซอน ตองการผูกขาดตลาดยาและวิธกี ารรักษาโรค
ที่เปนหนึ่งในปจจัยสี่ของการดํารงชีวิต ทําลายระบบ

อยางไรก็ตาม จากประวัตศิ าสตรการตอสูเ พือ่
การเขาถึงยามากวา 2 ทศวรรษ ความตืน่ ตัวของภาค
ประชาสังคมในการติดตามเฝาระวังเพื่อใหนโยบาย,
ยุทธศาสตร และกรอบกฎหมายเปนไปตามเจตนารมณ
โดยใชความรูท างวิชาการเปนอาวุธทางปญญายังเปน
ปจจัยสําคัญทีจ่ ะทําใหการเขาถึงยาของประชาชนไทย
เกิดขึน้ ไดจริง ซึง่ จะไมเปนแคความสําเร็จในประเทศไทย
เทานั้น แตยังเปนแรงบันดาลใจใหภาคประชาสังคม
ทั่วโลกดวย

เอกสารอางอิง
1 รศ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ และ วรสุดา ยูงทอง (2551), Medicine Prices, availability, affordability and price component, http://
www.haiweb.org/medicineprices
2 บทสัมภาษณ รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท, a day weekly, 2548
3 กรรณิการ กิจติเวชกุล และ อวยพร แตชูตระกูล (2550), อีกกาวที่กลา...ของหมอขี่มาแกลบ, กรุงเทพฯ, เปนไท พับลิชชิ่ง
4 จิราพร ลิ้มปานานนท และคณะ (2547) “โครงการจัดทําฐานขอมูลสิทธิบัตรยาแผนปจจุบัน” ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
5 จิราพร ลิ้มปานานนท, (2549). วิเคราะหขอเรียกรองของสหรัฐฯ ในการเจรจาเอฟทีเอในบทวาดวยสิทธิบัตร, หนวยปฏิบัติการวิจัย
เภสัชศาสตรสังคม คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 6 กุมภาพันธ 2549 นโยบายแหงชาติดานยาและยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบยาแหงชาติ
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ขบวนการขับเคลื่อน
การใชยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม
สูนโยบายระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี*

บทนํา
กพย.ให ค วามสํ า คั ญ กั บ นโยบาย
การจัดการปญหาเชื้อดื้อยาและการใชยา
ปฏิ ชี ว นะ ด ว ยเล็ ง เห็ น ป ญ หาการใช ย า
ปฏิชีวนะเกินจําเปน ใชไมถูกตอง ที่นําไป
สูป ญ
 หาเชือ้ ดือ้ ยา ซึง่ ก็เปนปญหาระดับโลก
ดวยเชนกัน ปญหาเชื้อดื้อยาเปนเรื่องที่ซับ
ซอนเกีย่ วของกับหลายหนวยงาน หลายมิติ
ตั้ ง แต ก ารวิ จั ย พั ฒ นายาใหม ไปจนถึ ง
ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ ช นอกจากนี้
การเฝาระวัง ตองติดตามในทุกระดับ ทั้ง
ในคนและในสัตว รวมทั้งในสิ่งแวดลอม
ไดแก ชุมชน/ตลาด/ฟารม โรงพยาบาล
ทุกระดับ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
* ผูจัดการแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
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รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 2554

สถานการณที่ยังดํารงอยู
แบงปญหาเรือ่ งนีไ้ ดเปน 3 กลุม กลุม แรก คือ
ปญหาเชือ้ ดือ้ ยา พบวาสถานการปจ จุบนั ถึงขัน้ วิกฤต
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แมมีระบบการเฝาระวัง
แตขาดการสงสัญญาณที่เพียงพอ สาเหตุมาจาก
ปญหากลุม ทีส่ อง คือปญหาของวงจรระบบยาปฏิชวี นะ
ตั้งแตวิจัยพัฒนา คัดเลือก จัดหา กระจาย และใช
ทีพ่ บมีการขึน้ ทะเบียนตํารับยาปฏิชวี นะทีไ่ มเหมาะสม
จํานวนหนึ่ง เชน ยาปฏิชีวนะชนิดผงบรรจุในซอง
แยกจําหนายทีละซอง เปนรูปแบบที่นําไปสูการใชที่
ไมเหมาะสม ไมมีประสิทธิผลเพียงพอ และทําใหใช
ไมครบขนาด, มีการกระจายยาปฏิชีวนะในรานชํา
ทัว่ ประเทศ, มีการใชยาปฏิชวี นะอยางไมถกู ตองโดย
ประชาชน รวมทั้งมีรายงานการจายยาปฏิชีวนะโดย
ไมจําเปน หรือไมสมเหตุผลในโรงพยาบาล รวมแลว
มูลคายาปฏิชีวนะมากเปนอันดับหนึ่งของประเทศ
ปญหาระบบยาเหลานี้ตองมีระบบกลไกเฝาระวังที่
คนหาปญหาไดไว แมนยํา และแกไขได แตพบวา
ปญหากลุม สุดทายทีเ่ ปนปจจัยโครงสรางและนโยบาย
พบวาประเทศไทยยังไมมนี โยบายทีช่ ดั เจน และระบบ
ควบคุมจัดการแกไข ระหวางโครงสรางที่จัดการ
ในปญหาสองกลุม ขางตนยังกระจัดกระจาย ขาดการ
ประสานงานกัน

การเฝาระวังการใชยาปฏิชีวนะ ไปตอกับงานวิจัย
ในหลายมิติที่จําเปน งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยทาง
ระบาดวิทยา และงานวิจัยทางพฤติกรรมและปจจัย
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งยังตองเชื่อมกับหนวยดําเนินการ
intervention ในรูปแบบตางๆ ดานการควบคุม ดาน
การปองกันการติดเชื้อ และดานการศึกษา ประเด็น
สําหรับประเทศไทย คือ การสรางความตระหนัก
และผลักดันใหทุกภาคสวนนําไปปฏิบัติอยางแทจริง

ทิศทางการทํางาน ขับเคลื่อน
ของ กพย. ในรอบสามปที่ผานมา
กพย. สนับสนุนใหเกิดการทํางานรอบดาน
ครบทุกมิติ มีการเชือ่ มโยงเครือขาย โดยในเบือ้ งตน
เริ่มที่ชุมชนระดับปฏิบัติการ ในขณะเดียวกันเชื่อม
ตอกับระดับนโยบายใหประสานงานกันได รวมทั้ง
การเตรียมแผนขยายไปสูโ รงพยาบาลขนาดใหญและ
มหาวิทยาลัยมากขึ้นในระยะถัดไป
1. การขั บ เคลื่ อ นผ า นสื่ อ มวลชน เพื่ อ ส ง
สัญญาณเตือนภัยสูส งั คม ในวงกวาง เพือ่ สรางความ
ตระหนักปญหาเชื้อดื้อยาในหมูประชาชน และสราง
ความรูความเขาใจในโรคขั้นพื้นฐาน เนนการสราง
เสริมสุขภาพ ความเขาใจเรื่องยาปฏิชีวนะ

เปาหมายคือการลดปญหาเชือ้ ดือ้ ยา ดวยการ
ลดปจจัยที่เกี่ยวของ เชน ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล การสงเสริมการใชยาปฏิชวี นะทีส่ มเหตุผล
เช น ลดการใช ย าปฏิ ชี ว นะที่ ไ ม จํ า เป น เลื อ กใช
ยาปฏิ ชี ว นะเฉพาะที่ ไ วต อ เชื้ อ ก อ โรค และการ
สรางเสริมสุขภาพ เพื่อปองกันการติดเชื้อ

2. การขับเคลือ่ นผานสือ่ ศิลปะวัฒนธรรม สือ่
พืน้ บานนับเปนแนวทางใหมในการสือ่ สารการใชยาที่
เหมาะสม สําหรับเรื่องที่ตองการกระตุนความสนใจ
การใชวัฒนธรรมหรือภาษาพื้นบานจะสื่อใหเขาถึง
กลุมเปาหมายไดงาย เชน ลิเก (คณะศิลปกรรม
ศาสตร จุฬาฯ) หุนกระบอก (โจหนา ศิลปนรางวัล
นานาชาติ) สือ่ พืน้ บานรวมสมัย (ศิลปนจากเชียงใหม)
การจัดประกวดสื่อในกลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ปฏิทินจากงานศิลปะโดยบุคลากรสุขภาพ การนํา
กิจกรรมศิลปะสูโรงเรียนและชุมชน

โดยหลักการจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศจะตอง
มีนโยบายเปนธงนํา และหนวยประสานงานกลาง
ที่บูรณาการเชื่อมนโยบายและงานหลัก อันไดแก
การเฝาระวังเชื้อดื้อยา (ทั้งในคนและในสัตว) และ

3. การขับเคลื่อนผานการตอยอดสนับสนุน
งานสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะที่สมเหตุผล (AntiBiotic Smart Use, ASU) ในพืน้ ที่ โดย กพย. ไดขยาย
แนวคิดและการสนับสนุนไปยังพื้นที่รวม 15 จังหวัด

เปาหมาย และกรอบแนวคิด
การทํางาน
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มากกวา 22 โครงการ ทําใหไดรูปแบบการจัดการ
ปองกันและแกปญ
 หาการใชยาปฏิชวี นะทีไ่ มเหมาะสม
หลากหลายระดับ เชน สถานีอนามัยโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาล
ทั่วไป, รานยา
4. การขับเคลือ่ นผานภาคการศึกษาทีท่ าํ หนาที่
ผลิ ต บุ ค ลากรสุ ข ภาพ เช น คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และผ า นกระบวนการกิ จ การนิ สิ ต
นักศึกษาแพทย และเภสัชศาสตร (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย)
5. การขับเคลื่อนดวยการเชื่อมโยงเครือขาย
ระดั บ ต า งๆ โดยนํ า ข อ มู ล จากระบบเฝ า ระวั ง สู 
ผูเ กีย่ วของ รวมในคณะกรรมการระดับชาติ ประสาน
ใหเกิดเครือขาย แลกเปลี่ยนขอมูลวิชาการ การ
ประสานสูร ะบบคุณภาพ ในระบบหลักประกันสุขภาพ
ตางๆ เชน การกําหนดเปนตัวชีว้ ดั คุณภาพใน ระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา สถาบันรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล
6. การขับเคลื่อนระดับนโยบาย ดวยการ
ขยายสูน โยบายแหงชาติดา นยา โดยเฉพาะการพัฒนา
ยุทธศาสตรการใชยาที่สมเหตุผล การลงนามความ
ร ว มมื อ ระหว า งจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย -สสส.กระทรวงสาธารณสุ ข ในเรื่ อ งส ง เสริ ม การใช ย า
ปฏิชีวนะที่เหมาะสม

7. การขับเคลือ่ นผานการเชือ่ มโยงนานาชาติ
a. องคการอนามัยโลก เพือ่ สนับสนุนงาน
วิชาการ ฐานขอมูลงานวิจัย รวมใน
คณะทํางานระดับภูมิภาค และรวม
จัดงานวันอนามัยโลก พ.ศ.2554 เพือ่
กระตุนกระแสในประเทศไทย
b. นํ า ประสบการณ จ ากต า งประเทศ
สูประเทศไทย (ออสเตรเลีย สวีเดน)
และขยายเชื่ อ มโยง ภาคี เ ครื อ ข า ย
นานาชาติ เชน ReAct, INDEPTH,
และ HAIAP เพื่อพัฒนายุทธศาสตร
ในภูมิภาค จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
Antibiotic Stewardship Program
ทีส่ งิ คโปร (ทุน ReAct) การจัดประชุม
วิชาการนานาชาติภูมิภาค

แผนงานในอนาคต
การทดลองปฏิบตั กิ ารขยายสูโ รงพยาบาลขนาด
ใหญ โรงเรียนแพทย และเนนการประสานเครือขาย
วิชาการ แลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนประสบการณ
ที่ทํามาแลว เสนอแนวคิดการจัดการเชื้อดื้อยาแบบ
บูรณาการรอบดาน และเตรียมการยกระดับเปนวาระ
แหงชาติ เตรียมการสูสมัชชาสุขภาพแหงชาติ รวม
ทั้งขยายประสบการณสูภูมิภาค
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การคัดเลือกยา

การพัฒนา
รูปแบบการทบทวนทะเบียนตํารับยา
และการนําไปสูการปฏิบัติ

ภก.วินิต อัศวกิจวิรี∗ ภญ.อัญชลี จิตรักนที∗∗

ต

ามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 บัญญัติใหยาที่จะผลิตหรือนําเขาในราชอาณาจักรตองขอขึ้นทะเบียน
ตํารับยา และตองผานการประเมินวามีสูตร สรรพคุณเปนที่เชื่อถือได และมีความปลอดภัยในการใช
เสียกอน จึงจะผลิตหรือนําเขาฯ เพือ่ จําหนายได อยางไรก็ตาม อายุของยาทีข่ นึ้ ทะเบียนไวแลวกฎหมายกําหนด
ใหทะเบียนตํารับยานั้นใชไดตลอดเวลาที่ใบอนุญาตผลิตยาหรือนําเขาฯ ของผูรับอนุญาตยังใชไดอยู ดังนั้น
ขอมูลของตํารับยาทีข่ นึ้ ทะเบียนไว เมือ่ ผานไประยะเวลาหนึง่ อาจไมสอดคลองกับความกาวหนาขององคความรู
ทางวิทยาศาสตรเกีย่ วกับยาและโรคหรือขอบงใชของยาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ บางครัง้ จะเกิดปญหาในการใชยา
ได การทบทวนทะเบียนตํารับยาที่ขึ้นทะเบียนไวแลวเปนระยะจึงเปนสิ่งที่จําเปนตองดําเนินการ แตเนื่องจาก
จํานวนยาที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในปจจุบันมีจํานวนมาก และดวยขอจํากัดดานบุคลากรของภาครัฐ จึงตองหา
รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม สํานักยาไดดําเนินการพัฒนารูปแบบการทบทวนทะเบียนตํารับยาและการนํา
∗
∗∗

ผูอํานวยการสํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ไปสูการปฏิบัติ ภายใตโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบทบทวนทะเบียนตํารับยา โดยไดรับการสนับสนุน
สวนหนึง่ จากสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ในการดําเนินการวิจยั ตัง้ แตป พ.ศ.2551 งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบทบทวนตํารับยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระเบียบวิธีการวิจัย
ประกอบดวยวิจัยเชิงปฏิบัติการวิจัยเอกสาร สํารวจ สัมภาษณ และสนทนากลุม

ในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงการวิจัย
ออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1. การจัดลําดับความสําคัญในการ
ทบทวนทะเบียนตํารับยา
เนื่ อ งจากยาแต ล ะตํ า รั บ มี คุ ณ ลั ก ษณะและ
ประเด็ น ที่ ต  อ งทบทวนต า งกั น ไปจึ ง ต อ งจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญดวยวิธีการที่ตางกัน ดังนี้
1. ด า นประสิ ท ธิ ผ ลและความปลอดภั ย
ของยา ไดแบงยาที่ทบทวนตามลําดับดังนี้
1.1 ยาที่จะทบทวนภายใน 10 ป
พิจารณาจากยาทีข่ นึ้ ทะเบียนไว 2,210
รายการ (สูตรยาเดี่ยว 1,288 รายการ สูตรยาผสม
922 รายการ ณ ป 2553) คัดเลือกยาที่จะตอง
ทบทวนตามหลักเกณฑที่กําหนด1 ขอมูลประกอบ
การพิจารณาไดมาจากการรวบรวมขอมูลยาที่มีการ
เพิกถอนหรือจํากัดการใชในตางประเทศ หรือรายงาน
การวิ จั ย และข อ เสนอที่ ไ ด รั บ จากการสอบถาม
ความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
ในเบือ้ งตนสามารถรวบรวมยาทีจ่ ะตองทบทวนทีเ่ ขา
หลักเกณฑจํานวน 990 รายการ หรือรอยละ 44.8
ของยาทั้งหมด
1.2 ยาที่จะทบทวนภายใน 5 ป
เปนรายการยาที่มีขอมูลการเพิกถอน
ทะเบียนในตางประเทศหรือยาทีม่ ผี เู สนอใหเพิกถอน
227 รายการ มาตรวจสอบโดยการรับฟงความเห็น
จากกลุมของผูเชี่ยวชาญ ไดยาที่จะทบทวนใน 5 ป
จํานวน 127 รายการ หรือรอยละ 5.75 ของยา
ทั้งหมด

1.3 ยาที่จะทบทวนภายใน 1 – 2 ป
นํารายการยาที่จะทบทวนใน 5 ป มา
คัดเลือกโดยมีเกณฑคอื เปนยาทีข่ นึ้ ทะเบียนครัง้ แรก
กอนป 2531 และเปนยาทีต่ างประเทศเพิกถอนดวย
เหตุผลวาไมปลอดภัยหรือไมมีประสิทธิผล ไดยาที่
จะทบทวนภายใน 1 – 2 ป จํานวน 37 รายการ
2. ดานคุณภาพของผลิตภัณฑยา
พิจารณาจากขอมูลผลการวิเคราะหคณ
ุ ภาพยา
ในทองตลาด ซึ่งพบวา ปญหาดานคุณภาพของยา
ที่ขึ้นทะเบียนไว มีปญหาที่ควรใหความสําคัญ คือ
ความไมคงสภาพของยา การละลายของตัวยาสําคัญ
จึงดําเนินการแกไขโดยใหมีการกําหนดมาตรฐาน
การละลายของยาในทะเบียนตํารับยา การแกไขขอ
กําหนดมาตรฐานยาสําเร็จรูปใหเปนไปตามตํารายา
ฉบับที่รัฐมนตรีประกาศหรือตามตํารายาฉบับที่เปน
ปจจุบนั กวา รวมทัง้ ปรับปรุงตํารายาใหมคี วามทันสมัย
การดําเนินการทีต่ อ งทําตอไปคือการปรับปรุงทะเบียน
ตํารับยาทัง้ หมดใหเปนไปตามขอตกลงดาน ASEAN
Harmonized Products ของยาในเรื่อง ASEAN
Common Technical Dossier (ACTD) ซึ่งเปน
สิ่งที่ทาทายและตองไดรับความมือจากทุกภาคสวน
โดยเฉพาะภาคเอกชน
3. ดานประสิทธิผล ความปลอดภัยและ
คุณภาพของยาชีววัตถุ
เนือ่ งจากยาชีววัตถุมคี วามแตกตางจากสารเคมี
การทบทวนทะเบียนยาเหลานี้จะมีวิธีการที่แตกตาง
กัน ตัวยาที่เปนชีววัตถุสวนมากจะเปนสารที่มีขนาด
โมเลกุลใหญ และความซับซอนของการเรียงตัวของ
โปรตีนทีป่ ระกอบเปนยาชีววัตถุ มีรายงานหลายฉบับ
พบว า ผลของความแตกต า งกั น ในสิ่ ง เหล า นี้ ข อง

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

27

ยาชี ว วั ต ถุ จ ะมี ผ ลต อ การออกฤทธิ์ ข องยาและผล
อยางอืน่ ตอผูป ว ย โดยเฉพาะการตอบสนองของระบบ
ภูมิคุมกัน ตัวอยางที่สําคัญและเปนอันตรายตอชีวิต
ผูป ว ย เชน การเกิด Pure Red Cell Aplasia (PRCA)
ภายหลังไดรับยา epoetin ซึ่งมีหลักฐานบางสวน
แสดงวาแมเปนตัวยาเดียวกัน แตตา งที่แหลงผูผลิต
จะทําใหเกิดผลที่แตกตางกัน เนื่องจากประเทศไทย
มีตาํ รับยา epoetin หลายบริษทั มีขอ สงสัยวาจะเปน
สาเหตุ ที่ อุ บั ติ ก ารณ เ กิ ด PRCA ในประเทศไทย

สูงกวาตางประเทศถึง 10 เทา จึงไดคดั เลือกยา epoetin
มาทบทวนทะเบียนเปนอันดับแรก

สวนที่ 2. รูปแบบการทบทวนทะเบียน
ตํารับยา
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมและการสนทนา
กลุ  ม ได รู ป แบบการทบทวนทะเบี ย นตํ า รั บ ยาใน
ภาพรวม และรูปแบบเฉพาะของยาชีววัตถุ ดังแผนภาพ
ที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ในภาพรวมขัน้ ตอนการดําเนิน

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการทบทวนทะเบียนตํารับยาในภาพรวม

ACTD
SBP
WHO
EU
ICH
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ASEAN Common Technical Dossier (ACTD)
Similar Biotherapeutic Products (SBP)
World Health Organization (WHO)
European Union (EU)
International Conference on Harmonisation (ICH)
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แผนภาพที่ 2 แสดงระบบการขึน้ ทะเบียนยาในอนาคต และแนวทางในการทบทวนทะเบียนยาชีววัตถุ

New Model of Approval Pathways for Thai FDA
Original products

ACTD
ICH guidelines

Generic products

Chemical Drugs

New Drugs
(Biotech)

Re-Evalution Model
Biotherapeutic
products

การทบทวนทะเบียนตํารับยาเพือ่ ใหเกิดมีความโปรงใส
การยอมรับ และการรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง
จะเริม่ โดยมีการกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบตั แิ ละ
กระบวนการทํางานทีช่ ัดเจน การมีสวนรวมและการ
สือ่ สารขอมูลกับทุกภาคสวน และมีโครงสรางรองรับ
สําหรับยาชีววัตถุในการทบทวนทะเบียนจะ
ดําเนินการทบทวนทัง้ ดานประสิทธิผล ความปลอดภัย
และคุณภาพไปพรอมกันและผนวกแผนการจัดการ
ความเสีย่ งไวดว ย มีการพัฒนาหลักเกณฑทวั่ ไปและ
เกณฑเฉพาะในการประเมินคําขอขึ้นทะเบียนตํารับ
ยาชีววัตถุที่เปน biosimilars ดวย

สวนที่ 3. การนํารูปแบบการทบทวน
ทะเบียนตํารับยาไปสูการปฏิบัติ
เนือ่ งจากการวิจยั นีม้ งุ เนนใหมกี ารรับรองหรือ
นําผลงานในแตละขั้นตอนไปสูการปฏิบัติ จึงตองนํา
ขั้นตอนการปฏิบัติตามรูปแบบขางตนเสนอตอคณะ

General
Biotherapeutic products  guidelines
(WHO)
SBP
guidelines  Speciﬁc
guidelines
(EU)
Stand alone

Similar Biotherapeutic
products (SBPs)

ICH guidelines
adapted
evalution

SBP guidelines
adapted
evalution

กรรมการหรือองคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายเพื่อ
ใหการรับรองและสามารถนําผลงานในแตละขัน้ ตอน
ไปสูการปฏิบัติ
การดําเนินงานทีส่ ําคัญทีไ่ ดดาํ เนินการไปแลว
ไดแก การออกแบบกระบวนการใหโปรงใส ตรวจ
สอบได การจัดทําหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนและ
ทบทวนทะเบียนควบคูก นั ไป และการทบทวนทะเบียน
ตํารับยาทัง้ สองกรณีศึกษา คือ ยาเคมีบางรายการที่
เขาขายจะตองทบทวนใน 1 – 2 ป และยา epoetin
รวมทั้ง การพัฒนาเกณฑการจัดทําเอกสารกํากับยา
สําหรับประชาชนและผูประกอบวิชาชีพ
ดังนัน้ สํานักยาจึงไดนาํ เสนอผลการดําเนินการ
แต ล ะขั้ น ตอนต อ คณะกรรมการยาและคณะ
อนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวของ และสงผลใหสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดออกประกาศในสวน
ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ รองรับกระบวนการดําเนินการทบทวน
ทะเบียนตํารับยาใหถูกตอง โปรงใสดังนี2้
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4. การทบทวนยาทั่วไปดานคุณภาพ ไดออก
คํ า สั่ ง กระทรวงให ผู  ป ระกอบการเพิ่ ม ข อ กํ า หนด
มาตรฐานและวิธกี ารทดสอบการละลายยาสําเร็จรูป
ที่อยูในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ และแกไขขอ
กําหนดมาตรฐานและวิธวี เิ คราะหยาสําเร็จรูปใหเปน
ไปตามตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศหรือที่เทียบเทา
5. ขอกําหนดของคณะกรรมการยาวาดวย
การมีสวนไดสวนเสียของคณะกรรมการฯ สําหรับ
ขอกําหนดนีไ้ ดผา นการรับรองจากคณะกรรมการยา
และไดนําไปปฏิบัติแลว

1. นโยบายการทบทวนทะเบียนตํารับยา
2. แนวปฏิบัติการทบทวนทะเบียนยาแผน
ปจจุบันสําหรับมนุษย
3. ประกาศรายการยาทีจ่ ะทบทวนตอสาธารณะ
โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑการคัดเลือก รายการ
กลุมยาและรายการยาที่จะทบทวนทะเบียนตํารับยา
ภายในป 2556

นอกจากนีส้ าํ นักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาจะไดดาํ เนินการจัดทําแผนพัฒนาระบบการควบคุม
ยาและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับ
ระบบการทบทวนทะเบียนตํารับยาที่ไดพัฒนาขึ้น
ในการวิจัยนี้ โดยคาดหวังวาการพัฒนารูปแบบการ
ทบทวนทะเบียนตํารับยา จะเกิดประโยชนในองครวม
โดยมี รู ป แบบการทบทวนทะเบี ย นตํ า รั บ ยาแผน
ปจจุบัน (Re – evaluation) ที่มีประสิทธิภาพ ระบบ
การทบทวนทะเบียนตํารับยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือเปน
ปญหาสําคัญ เชน ยาทีม่ คี วามชัดเจนวาไมปลอดภัย
หรือไมมีประสิทธิผล ระบบการทบทวนซํ้าทะเบียน
ตํารับยาแบบตอเนื่อง (Periodic review) เชน ทุก
5 ป จะมีการดําเนินการทบทวนใหมในประเด็นตางๆ
เชน อาการไมพึงประสงค การนําไปใชในทางที่ผิด
เปนตน

เอกสารอางอิง
1

2

ดูเพิ่มเติมไดที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกยาที่จะทบทวนทะเบียนตํารับยา
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554
ดูรายละเอียดไดที่ http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_admin/admin.asp
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การจัดหายา

นวัตกรรมการจัดหายา
เพื่อการเขาถึงยาของประชาชน
ประสิทธิภาพและการประหยัด
ของระบบหลักประกันสุขภาพ
ภญ.ปนัดดา ลี่สถาพรวงศา*

การเขาถึงยาของประชาชน :
ภารกิจสําคัญในการสรางหลักประกันสุขภาพ

ก

ารจั ด หายาเพื่ อ การเข า ถึ ง ของประชาชนตามสิ ท ธิ ป ระโยชน ที่ ป ระกาศ
ไวเปนภารกิจที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ใหความ
สําคัญเปนอยางยิ่ง ถือเปนหนึ่งภารกิจที่มุงหมายใหเกิดความเสมอภาคสําหรับ
ความเปนมนุษยที่มีศักดิ์ศรีที่เทาเทียมกันโดยจะตองมีการสรางสมดุลของงบ
ประมาณที่มีอยูใหเกิดการเขาถึงยาจําเปนโดยสามารถจัดหายาที่มีคุณภาพตอบ
สนองตอการประสิทธิผลของการรักษาพยาบาลผูป ว ยในระบบหลักประกันสุขภาพ
* ผูจัดการกองทุนยาสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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สถานการณปญหาการเขาถึงยา
ของคนไทยในระบบประกันสุขภาพ
ในระยะแรกกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
ถวนหนาจะมีเพียงการจายคาใชจา ยในลักษณะเหมา
จายรายหัว คาใชจายดานยาที่ใหบริการผูปวยของ
หนวยบริการทั้งหมดรวมอยูในระบบการจายแบบ
เหมาจายรายหัว ดังนัน้ หากมีการจายยาทีม่ รี าคาแพง
จึงเปนภาระที่หนวยบริการเปนผูแบกรับไวทั้งหมด
ซึง่ อาจเปนสวนหนึง่ ทีท่ าํ ใหเกิดปญหาการเขาไมถงึ ยา
ราคาแพง แมยานัน้ จะเปนรายการยาในบัญชียาหลัก
แหงชาติที่ สปสช.ประกาศเปนสิทธิประโยชนของ
ประชาชนภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ก็ตาม เชน ยา IVIG เดิมเปนรายการยาในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ บัญชี ง การสัง่ ใชยาเพือ่ รักษาผูป ว ย
โรค Primary Immuno - deficiency : PID ซึง่ ผูป ว ย
เหลานี้จําเปนตองไดรับยา IVIG ตลอดชีวิต ผูปวย
ต อ งเข า รั บ การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาโดยแพทย
ผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะทางทีโ่ รงพยาบาลระดับตติภมู หิ รือ
โรงพยาบาลที่ เ ป น โรงเรี ย นแพทย ค า ยา IVIG
เปนภาระของหนวยบริการประจํา หากผูป ว ยมีหนวย
บริการประจํา เปนโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
จะตองสงตัวผูปวยไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีความ
พรอม และจะตองเปนผูรับภาระคายาที่โรงพยาบาล
ที่ใหการรักษาผูปวยเรียกเก็บ ทําใหอาจมีผลตอการ
ตัดสินใจสงตัวผูป ว ยไปรับการบริการได หรือหากเปน
โรงพยาบาลทีใ่ หการรักษาพยาบาลเปนหนวยบริการ
ประจําเอง คายา IVIG ที่แพทยสั่งใชใหกับผูปวยนี้
ยังคงเปนภาระคาใชจายที่สูง การพิจารณาสั่งใชยา
ใหผปู ว ยแตละรายอาจสรางความลําบากใจของแพทย
ทีท่ าํ การรักษาวาจะเปนการสรางภาระใหแกโรงพยาบาล
ของตน

เหมาจายรายหัว บริหารกองทุน
อยางไร ใหเกิดการเขาถึงยา
เพือ่ เปนการลดภาระของหนวยบริการ สปสช.
ภายใตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ไดอนุมัติงบประมาณสําหรับการจัดหายาจําเปนเปน
การเฉพาะ การดําเนินการเริม่ จากการจัดทําแนวทาง
การคัดเลือกรายการยาจําเปนดังกลาว โดยมีเกณฑ
วาตองเปนยาทีต่ อบสนองตอปญหาสุขภาพของคนไทย,
ราคายาที่เหมาะสม แหลงที่จะสามารถจัดหายา,
ผลการประเมินทางเศรษฐศาสตรพบวาเปนยาที่มี
ความคุม คาในการใช แลวนํามาจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหา เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาใน
รายการยาดังกลาวตอไป ในปงบประมาณ 2554 มี
การจัดสรรวงเงินประมาณ 4.7 บาทตอประชากร
หรือเปนเงินประมาณ 225.6 ลานบาท เพื่อดําเนิน
การจัดหายาจําเปนทีเ่ ปนปญหาในการเขาถึงของผูป ว ย
ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา เชน การจัดหา
ยาบัญชี จ. (2), ยาทีป่ ระกาศใชสทิ ธิตามสิทธิบตั รยา
โดยรัฐ Clopidogrel และยากําพรา

กาวที่หนึ่ง การประกาศใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตรยา เพิ่มการเขาถึงยา
ของผูเอดส จุดประเด็น
สูการเขาถึงยาอื่นๆ
สืบเนื่องจากการประกาศนโยบายการเขาถึง
ยาตานไวรัสเอดสถวนหนา ตั้งแต 1 ตุลาคม 2546
ภาระหลักจึงตกเปนหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข
และ สปสช.ที่จะทําใหประชาชนไทยทุกคนเขาถึงยา
ตานไวรัส แมรฐั จะมีงบประมาณดานการสาธารณสุข
เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึง สปสช.ไดรับจัดสรรงบประมาณ
เพิม่ ขึน้ ก็ตาม แตกย็ งั ไมสามารถจัดใหประชาชนไทย
เขาถึงยาในบัญชียาหลักแหงชาติและยาจําเปนอื่นๆ
ไดทกุ รายการ เนือ่ งจากยาหลายรายการมีราคาสูงมาก
ซึ่งสวนมากมักเปนรายการยาที่ติดสิทธิบัตร ดังนั้น
การทีร่ ฐั ประกาศใชสทิ ธิตามสิทธิบตั ร (Compulsory
Licensing, CL) ที่เริ่มจากการประกาศใชสิทธิใน
รายการยารักษาโรคเอดส เพียง 2 รายการ คือ ยา
Efavirenz (EFV) และยาสูตรผสม Lopinavir +
Ritronavir (LPV/RTV) ทําให สปสช. มีงบประมาณ

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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ทีเ่ พียงพอทีจ่ ะทําใหเกิดการเขาถึงยาของผูป ว ยเอดส
และยังมีงบประมาณเพียงพอที่นําไปใชประโยชน
จัดตัง้ กองทุนเริม่ ตนสําหรับบริการผูป ว ยไตวายเรือ้ รัง
ไดอีก นอกจากนี้ยังมีการประกาศ CL กับยาอีก
5 ตัวตามมา (รูปที่ 1) สงผลใหในปงบประมาณ

ĖĦ
ARV

t Efavirenz
(200 mg, 600 mg)
t Lopinavir/Ritonavir
(200/50 mg)
t Docetaxel
ĖĦėĥõĝĦ t Letrozole
ĕĤİėķû t Imatinib
t Erlotinib

ĖĦ
ďėĤõĦĜ
CL

ĖĦďőġûõĥč
İĞŖčİęīġĈ
ġĬĈĉĥč t Clopidogrel

รูปที่ 1 กลุมยาและรายการยาที่มีการประกาศใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตรยาจนถึงปจจุบัน
หมายเหตุ รายการยาที่ สปสช.ยังมิไดดําเนินการจัดหา คือ
1) Imatinib เปนรายการยาที่ประกาศใชสิทธิตามสิทธิ
บัตรยาอยางมีเงื่อนไข บริษัทใหการสนับสนุนยาใหแก
ผูปวย UC ภายใตโครงการ GPAP
2) Erlotinib อยูร ะหวางการหายาชือ่ สามัญในตางประเทศ

2551 – 2553 สปสช.สามารถประหยัดงบประมาณ
ลงไดถึง 2,400 ลานบาท (ดูขอมูลในตารางที่ 1)

กาวที่สอง การบริหารจัดการยา
บัญชี จ (2) ประชาชนเขาถึง
ยาราคาแพงแต ไมสรางภาระ
ดานการเงิน
รายการยาในบัญชี จ (2) เปนอีกกลุมยาที่มี
ราคาแพงมาก หาก สปสช.ไมมีระบบชดเชยคาใช
จายยาเหลานี้ ยอมมีผลตอการเขาถึงยาของประชาชน
ได ที่ผานมา สปสช. จัดหายาและจายชดเชยคืน
ในรูปของ “ยา” ไปใหหนวยบริการ พบวา ในชวงแรก
ระบบติดตามการใชยาไดสรางภาระดานการจัดการ
ใหหนวยบริการ ผูปฏิบัติงานรวมถึงแพทยที่ตอง
มีการกรอกขอมูลเอกสารตางๆ ใหเปนไปตามเงือ่ นไข
แต สปสช. ไดพยายามแกไขปญหาโดยไดพัฒนา
ระบบสารสนเทศใหงายและสะดวกตอหนวยบริการ
ยิง่ ขึน้ ทําใหเกิดการยอบรับในการสรางความสะดวก
แกผูปฏิบัติงานขึ้นมาในระดับหนึ่ง

ตารางที่ 1 แสดงมูลคาการประหยัดจากการประกาศใชสิทธิตามสิทธิบัตรยา
ระหวางปงบประมาณ 2551-2553
รายการยา
Efavirenz 200mg
Efavirenz 600mg
Lopinavir + Ritronavir
Clopidogrel
Docetaxel 20mg
Docetaxel 80mg
Letrozole

ราคายาตนแบบ
ราคายา CL
2,224.75
646.79
1,973.52
310.99
8,907.75
2,181.59
72.53
3.05
7,811.00
557.22
28,355.00
1,706.04
4,500.00
181.88
รวมมูลคาที่ประหยัดได

จํานวนยาที่จัดซื้อ
17,417
576,401
124,172
6,730,000
3,200
2,548
4,200

มูลคาที่ประหยัดได
28,471,221
961,800,000
840,512,817
467,600,400
23,212,096
67,901,550
18,136,104
2,407,634,188

หมายเหตุ 1.ราคายาตนแบบเปนราคายาที่บริษัทยาเสนอตอสปสช. /หรือเปนราคายาในทองตลาด ณ เวลานั้นกอนการประกาศ CL
2. ราคายา CL เปนราคายาที่ สปสช. จัดซื้อผานองคการเภสัชกรรม ณ 30 กันยายน 2553
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นอกจากนี้ การที่ สปสช. จัดระบบการจาย
ชดเชยเปนยาใหแกหนวยบริการ (Drug reimbursement)
ดังนั้นการจัดหายาโดยการรวมศูนยการจัดซื้อ “ยา”
บวกกั บ การต อ รองราคาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทําให
สปสช. สามารถประหยัดงบประมาณไดอกี ทางหนึง่
แนวทางการทํางานเพื่อการตอรองราคาจําเปนตอง
อาศัยขอมูลที่เกี่ยวของจากภาคสวนตางๆ ทั้งจาก
ผูเ ชีย่ วชาญ หนวยบริการ และภาคเอกชนทําใหการ
ตอรองเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการทํางาน
ดังกลาวทําใหประชาชนสามารถเขาถึงยาบัญชี จ.(2)
ไดดังในตารางที่ 2

กาวที่สาม การพัฒนาระบบ
การกระจายวัคซีนผานระบบ
VMI ระบบลูกโซความเย็น

ความเย็น (VMI & Cold chain management) ให
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหนวยบริการที่เขารวมโครงการ
นํารองดังกลาวรวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด

ป ง บประมาณ 2552 สปสช. สนั บ สนุ น
งบประมาณใหแกกรมควบคุมโรคดําเนินการโครงการ
นํารองในการจัดหาและกระจายวัคซีนสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค (EPI) ผานระบบ VMI (Vendor
Managed Inventory) ขององคการเภสัชกรรม โดย
มีวตั ถุประสงคทสี่ าํ คัญคือตองการพัฒนาระบบจัดสง
กระจายวัคซีน การจัดการคลังวัคซีนและระบบลูกโซ

วันที่ 12 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ มีมติเห็นชอบให สปสช.
เป น ผู  รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารระบบการจั ด หาและ
การกระจายวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI)
ผานระบบ VMI ขององคการเภสัชกรรม ตั้งแต
ปงบประมาณ 2553 เปนตนไป และให สปสช.

ตารางที่ 2 จํานวนผูปวยเขาถึงยา แยกตามรายการ ณ 8 สิงหาคม 2554
จํานวนผูปวยใหม
รวม
2552 2553 2554
Letrozole tab
0 1,572 2,307 3,879
Docetaxel inj
321
657
604 1,582
Immunoglobulin G 271
679
713 1,663
Botulinum toxin
102
313
578
993
type A
Leuprorelin inj
146
145
251
542
Liposomal
5
68
99
172
amphothericin B
Verteporfin inj
0
9
23
32
รวม
845 3,443 4,575 8,863

4,000 3,879
3,000
2,000
1,000
0

1,582 1,663
993

543

172

32

inj
tab  
tab l inj
IG) e A
zole ecetaxe in G (IV oxin typ uprorelin hericin B Ų Ø
o
r
t
e
D lobul um t
L
Le mphot
.Ų
unog Botulin
al a
m
m
o
m
s
I
Lipo

üŶčěčĐĭďŖ ěŐ ĖĳğĕŕĒ^Ĝ^4776
üŶčěčĐĭďŖ ěŐ ĖĳğĕŕĒ^Ĝ^4775
üŶčěčĐĭďŖ ěŐ ĖĳğĕŕĒ^Ĝ^4774
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การจัดเก็บวัคซีนที่ปรับปรุงใหม
1. วางวัคซีนในตระกราโปรง เพื่อใหอากาศถายเท
2. ติดปายชื่อเพื่อปองกันการหยิบผิด

วาง Data Logger ในวัคซีน
ที่ไวตอความเย็น DTP-HB
รูปที่ 2 แสดงการเก็บรักษาวัคซีนและการควบคุมอุณหภูมิโดย Data logger

ประสานงานกับกรมควบคุมโรคในการกําหนดหลัก
เกณฑ พัฒนาศักยภาพดานวิชาการ และการกํากับ
ติดตามประเมินผลการใหบริการวัคซีนสรางเสริม
ภูมคิ มุ กันโรคขัน้ พืน้ ฐาน สงผลใหเกิดการปรับเปลีย่ น
ระบบการบริหารจัดการวัคซีนพรอมกันทั่วประเทศ
โดยมอบหมายใหเภสัชกรในหนวยบริการระดับ CUP
เปนผูรับผิดชอบทําหนาที่ดูแลการบริหารคลังวัคซีน
และกํากับคุณภาพหวงโซความเย็นในการจัดเก็บและ
กระจายวัคซีนสูห นวยบริการระดับปฐมภูมิ ชวยสราง
ระบบการประกันคุณภาพวัคซีน และการติดตาม
ความปลอดภัยจากการใชวคั ซีนใหประชาชนในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาสอดคลองกับบทบาท
หนาที่มาตรฐานแหงวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากนี้
สปสช.ไดจัดหาอุปกรณในการเก็บรักษาและใชใน
การขนสง นอกจากนั้นยังกําหนดใหมีการติดตาม
อุณหภูมิของลูกโซความเย็นตั้งแตการรับวัคซีนจาก
โรงพยาบาล) ไปยังหนวยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.)

1
2
3

โดยใชอุปกรณ data logger ครอบคลุมทั่วประเทศ
(รูปที่ 2)

กาวที่สี่ การจัดหายากําพรา
นวัตกรรมใหม ในการเขาถึงยา
1

19 เมษายน 2553 คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ มีมติให สปสช.ดําเนินการแกไข
ปญหายากําพรากลุม Antidotes จํานวน 6 รายการ2
วงเงิน 5 ลานบาท สําหรับการจัดหา การสํารองยา
การพั ฒ นาระบบและเป น ทุ น หมุ น เวี ย น และให
หนวยบริการเบิกจาย/จัดซื้อ โดยตอมาป 2554
ไดอนุมตั งิ บอีก 20 ลานบาท จัดหายาเพิม่ อีกจํานวน
4 รายการ3
ในขัน้ ตอนการพิจารณาวาจะคัดเลือกยาตัวใด
มาดําเนินการแกปญ
 หา และจัดลําดับความสําคัญนัน้
สปสช. ได มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานฯ ภายใต

นิยาม : ยาที่มีความจําเปนตองใชเพื่อวินิจฉัย บรรเทา บําบัด ปองกัน หรือรักษาโรคที่พบไดนอย หรือโรคที่เปนอันตรายรายแรง หรือ
โรคที่กอใหเกิดความทุพพลภาพอยางตอเนื่อง หรือยาที่อัตราการใชตํ่าโดยไมมียาอื่นมาใชทดแทนได และมีปญหาการขาดแคลน
Dimercaprol inj. (BAL), Sodium nitrite inj., Sodium thiosulfate inj., Methylene blue inj., Glucagon inj., Succimer cap (DMSA)
Botulinum antitoxin, Diphtheria antitoxin, Digoxin-specific antibody fragment inj., Calcium disodium edetate
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อนุกรรมการคัดเลือกยาและเวชภัณฑทจี่ าํ เปนและมี
ปญหาในการเขาถึง เปนคณะทํางานทําหนาทีค่ ดั เลือก
รายการยากําพราเสนอตอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาและดําเนินการขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติตอไป การดําเนินการ
แกไขปญหายากําพราของ สปสช. ครั้งนี้ นับวา
เปนการเปดกรอบแนวคิดใหมๆ ในการดําเนินการ
สิทธิประโยชนดานยาที่เพิ่มขึ้น โดยเริ่มที่การแกไข
ปญหายากําพรากลุม ยาตานพิษ (Antidote) เงือ่ นไข
การใหบริการอนุญาตใหใชกับผูปวยทุกสิทธิที่เขารับ
บริการที่หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ โดยสปสช. รับผิดชอบคาใชจายเฉพาะ
ผูป ว ย บัตรทอง สวนผูป ว ยสิทธิการรักษาอืน่ สปสช.
จะดําเนินรวบรวมการหักคายาทางบัญชีกับหนวย
บริการภายหลัง ซึง่ สรุปเปนกรอบแนวคิดการบริหาร
จัดการ แสดงไวดังรูปที่ 3

ดวยแนวคิดของการจัดการกลุมยาตานพิษ
ที่ตองบริหารจัดการใหผูปวยเขาถึงยาไดเร็วที่สุด จึง
มีการนํานวัตกรรมดานสารสนเทศเขามาชวยเพือ่ การ
สืบคนหาแหลงสํารองยากําพรา ซึง่ กระบวนการทีว่ าง
แนวทางไวนี้ ตองการความรวมมือจากหลายฝายรวมกัน
ไดแก หนวยบริการขนาดใหญระดับ รพศ/รพท. ที่
เขารวมโครงการ ใหความรวมมือแจงชือ่ ผูท รี่ บั ผิดชอบ
และเบอรโทรศัพทตดิ ตอ โดยแสดงขอมูลไวในเวบไซต
ใหหนวยบริการอื่นที่ประสงคใชยา สามารถสืบคน
แหลงสํารองยาที่ใกลที่สุด และทําการติดตอขอเบิก
ยาไดตลอดเวลา รวมทัง้ สามารถแสดงขอมูลเปนยอด
คงเหลือจริง ณ ปจจุบัน (Real time) จึงตองอาศัย
ความรวมมือจากหนวยบริการทีม่ กี ารเบิก - จาย ตองรีบ
ลงขอมูล เพือ่ ใหยอดคงเหลือทีแ่ สดงเปนปจจุบนั และ
มีการจัดสงยาไปชดเชยทันที สามารถสืบคนไดจาก
หนาเว็บไซตของ สปสช. http://drug.nhso.go.th/

õėġĎıčěøĨĈĳğĕŕĳčõĦėĎėĨğĦėüĥĈõĦė
3^øėġĎøęĬĕċĬõĞĨċČĨõĦėėĥõĝĦ
 OüĥĈõĦėĲĈĖĖĳþŖėĤĎĎõĦėĉĥĈüŕĦĖċĦûĎĥāþĩP
4^/ŲŬNŬūŲÑÑ  ū
xøŖčğĦĖĦNİþīĸġĕĉŕġ!+õĥĎ+ ŭ '  Ų
xİĎĨõüŕĦĖN*Ųū  ŲİþīĸġĕĲĖûõĥĎ
  ėĤĎĎ.%!ġûøřõĦėģ

ğčŕěĖĎėĨõĦėċĩĸĕĩĐĭŖďŐěĖÿĪĸûĕĩøěĦĕüŶİďŝč
ĉŖġûĴĈŖĖĦ Ñ ŲıęĤĴĕŕĕĩĖĦĞŶėġû
ĞīĎøŖčöŖġĕĭęĞŶėġûĖĦ Ñ ŲĐŕĦč/ŲŬŲ
ğčŕěĖĎėĨõĦėďėĤĞĦčöġİĎĨõĖĦüĦõığęŕûĞŶėġûĖĦ
ığęŕûĞŶėġûĖĦüĥĈĞŕûĖĦĳğŖĉĦĕøěĦĕĉŖġûõĦė

5^İĎĨõĖĦĲĈĖĴĕŕĕĩöŖġüŶõĥĈİėīĸġûİöĉĒīĹčċĩĸ

ğčŕěĖĎėĨõĦėaığęŕûĞŶėġûĖĦ
ĎĥčċĪõöŖġĕĭęĲďėıõėĕĖĦ
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รูปที่ 3 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการยา Antidote โดย สปสช.
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ū ÑŲū Ñ Ų

 Ųŭū

Antidotes/ โดยมีนวัตกรรมการบริหารจัดการใหระบบ
สามารถแสดงการกระจายของยากําพราชนิดตางๆ ได
ดังแสดงในรูปที่ 4
สปสช.ไดจดั งบประมาณสนับสนุนคาขนสงยา
(ไมวา จะไปรับยาเอง หรือใหแหลงสํารองยาเปนผูจ ดั
สงให) และคาตอบแทนในการบริการ การกรอกขอมูล
ใหกบั หนวยบริการทีเ่ ปนแหลงสํารองยา ทัง้ นี้ สปสช.
ไดจัดทําขอบันทึกตกลงรวมกับ สมาคมพิษวิทยา
คลินิก ในการจัดอบรมวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
หนวยบริการ ทั้งที่เปนหนวยสํารองยาและไมเปน
หนวยสํารองยาทั่วประเทศ โดยมีกลุมเปาหมายคือ
แพทยและเภสัชกรผูรับผิดชอบโครงการยากําพรา
เพือ่ ใหหนวยบริการเหลานีส้ ามารถนํายาตานพิษทีม่ ี
อยูมาใชกับผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สู ง สุ ด สามารถช ว ยเหลื อ ชี วิ ต ผู  ป  ว ยได ทั น เวลา
นอกจากนี้ แ พทย ผู  เ ชี่ ย วชาญที่ ศู น ย พิ ษ วิ ท ยา
โรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนยพษิ วิทยาโรงพยาบาล
ศิรริ าช จะเปนผูใ หคาํ ปรึกษากรณีทหี่ นวยบริการตางๆ
ติดตอเขามา เปนแหลงสํารองยาตานพิษ รวมถึง
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  ŭū

การติดตามประเมินผูปวยที่ไดรับสารพิษ และไดรับ
การสั่งใชยาในโครงการ นอกจากยากําพราที่เปน
กลุมยาตานพิษ ยังมียากําพราหมวดอื่นๆ ที่รอการ
แกไขปญหา ชวงเดือนพฤษภาคม 2554 ที่ผานมา
สปสช. ไดรับการประสานงานจากกระทรวงการ
ตางประเทศแจงวาประเทศสหภาพพมาขอความ
อนุเคราะหใหชวยดําเนินการจัดสงยา Diphtheria
antitoxin จํานวน 100 vials สงไปยังประเทศพมา
โดยดวน และตอมามีการประสานผานศูนยพษิ วิทยา
โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
เสนอความตองการยาตานพิษ Methyline blue Inj.
ที่ สปสช.จัดหาสํารองไว ซึ่งตรงกับแนวทางที่ได
กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรการขับเคลือ่ นการแกไข
ปญหายากําพราใหมกี ารขยายความรวมมือการดําเนิน
การแกไขปญหายากําพราระดับภูมิภาคตอไป

Single window

ระบบแจงเตือนภัย ฐานขอมูล
ความปลอดภัยผลิตภัณฑ (ดานยา)

ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร และ ภก.เสนีย พลราช∗

ขอมูลยา ความจําเปนที่ตองมี : เพื่อลดความเสี่ยง
ผูปวย และชี้นําการพัฒนาระบบยา
เหตุการณดังตอไปนี้ เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาแลว
“ยาฉี ด ติ ด ฉลากยาผิ ด ทํ า ให ผู  ป  ว ยในห อ งผ า ตั ด เสี ย ชี วิ ต ติ ด ต อ กั น
หลายรายจนผิดสังเกตและเมื่อสงยาที่ตองสงสัยตรวจสอบทางหองปฏิบัติการ
ก็พบความจริงวาตัวยาสําคัญไมใชตัวยาตามที่ระบุบนฉลาก ยาเดียวกันนี้
ถูกจําหนายไปยังโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ”
“ยาละลายลิม่ เลือดบางรุน การผลิตของบางบริษทั หองปฏิบตั กิ ารตรวจพบ
วามีคุณภาพผิดมาตรฐาน อาจทําใหขนาดยาทีผ่ ปู วยไดรบั เปนอันตรายถึงชีวติ
ตอผูปวย และเชนเดียวกัน ยาดังกลาวก็มีใชในสถานพยาบาลตางๆ ทั้งรัฐและ
เอกชนทั่วประเทศ”
∗

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 (อุบลราชธานี)
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“ชุดทดสอบเชือ้ เอชไอวี ทีห่ วั คะแนนนักการเมือง
นําเขาจําหนายในประเทศไทย ใหผลการตรวจทีเ่ รียก
วา “ลบลวง” (False Negative) หนวยงานสาธารณสุข
ไดซื้อไปใชในการตรวจคัดกรองเลือดที่มีผูบริจาค
ใหแกกาชาดจังหวัดตางๆ กอนนําสงไปเก็บในคลัง
เก็บเลือด (Blood Bank) ของโรงพยาบาลตางๆ ก็
อาจเปนไปไดวา เลือดที่มีเชื้อเอชไอวี แตเมื่อใชชุด
ทดสอบนี้ จะแสดงผลการตรวจเปน “ลบ” ซึ่งแปล
ผลวา ไมมเี ชือ้ เอชไอวี และหากถูกมาใช ใหเลือดแก
ผู  ป  ว ยผ า ตั ด ผู  ป  ว ยรายนั้ น ก็ อ าจต อ งกลายเป น
ผูติดเชื้อเอชไอวี”
“หองปฏิบัติการ พบวายา Ibuprofen ชนิด
เม็ดเคลือบนํา้ ตาล (Sugar Coated) จะผิดมาตรฐาน
การละลายตัวยาสําคัญอยูเ สมอ เพราะยาทีม่ อี ายุหลัง
การผลิต 8 - 9 เดือนแลว นํา้ ตาลทีใ่ ชเคลือบเม็ดยา
จะรัดไมใหตัวยาสําคัญมีการละลายไดโดยงาย ชุด
ขอมูลที่มีอยางเพียงพอ นําไปสูการปรับปรุงบัญชียา
หลักแหงชาติ โดยกําหนดใหยานี้ เฉพาะชนิดเม็ด
เคลือบฟลม (Film Coated) เทานัน้ ไดรบั การบรรจุ
เปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ และสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา ไดเชิญผูผลิตมาหารือเพื่อ
พัฒนาไปสูการผลิตยาที่ไดมาตรฐานตอไป”
“หองปฏิบัติการ ตรวจสอบยาลดความดัน
โลหิต Lisinopril tablet ของบริษัทผูผลิตภายใน
ประเทศ จํานวนไมนอ ยกวา 12 รุน การผลิตมีคณ
ุ ภาพ
ไดมาตรฐาน แตราคาถูกวายาทีน่ าํ เขาจากตางประเทศ
6 เทา หากสถานพยาบาลตางๆ ไดรบั รูช ดุ ขอมูลและ
ขอสรุป ก็จะมีความมัน่ ใจในคุณภาพยาทีผ่ ลิตภายใน
ประเทศ และเลือกใชยาของผูผลิตภายในประเทศ
ทัง้ ประหยัดงบประมาณและไดอดุ หนุนอุตสาหกรรม
ยาภายในประเทศในเวลาเดียวกันดวย”
จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา หากหอง
ปฏิบัติการไดคนพบความรู ความจริง ทั้งเรื่องที่ตอง
แจงเตือนภัยใหโรงพยาบาลทุกแหงทราบความจริง
พรอมทั้งตรวจสอบและยุติการใชโดยดวน เพื่อลด
ความเสี่ยงตอผูปวยอยางทันทวงที หรือเรื่องที่เปน
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ประโยชนซึ่งสามารถนําไปสูการพัฒนาระบบยา
ทัง้ ในระดับนโยบาย การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
หรือใชดําเนินงานไดอยางเหมาะสม เชน สามารถ
จัดหายาทีค่ ณ
ุ ภาพดีดว ยความมัน่ ใจและราคาเหมาะ
สม ทําใหเกิดความประหยัด เปนตน นอกจากนี้
ยังสงผลตอการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายใน
ประเทศใหมีความเขมแข็ง มีศักยภาพและความ
สามารถในการแขงขันที่สูงขึ้นนั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ กิ ด ผลลั พ ธ อั น พึ ง ประสงค
ขางตน นวัตกรรมในการออกแบบและจัดระเบียบ
การดําเนินงานในเรื่องดังกลาวจึงมีความจําเปนและ
สําคัญอยางยิง่ ยวดทีไ่ มอาจละเลยไดอกี ตอไป จึงเปน
ที่มาของเรื่องนี้ที่ใหชื่อวา “Single Window” โดย
หลักพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญคือ การคนพบความรู ความจริง
ที่ตรงประเด็น การวิเคราะห สังเคราะหและแพร
กระจายชุดขอมูลความรู แกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของได
อยางรวดเร็ว ทันการ ตลอดจนหนวยงานตางๆ
ไดใชขอมูล ความรูไปดําเนินการอยางมีระบบ มี
แบบแผนมาตรฐานทีด่ ี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

กวาจะมาเปน Single Window
ในอดีตจนถึงปจจุบนั การเฝาระวังคุณภาพยา
ภายในประเทศ มีการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
มีผูเกี่ยวของหลักคือ หนวยงานบังคับใชกฎหมาย
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ) สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข
(โรงพยาบาล) และหนวยตรวจวิเคราะห (กรม
วิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทย)
กิจกรรมที่ทํารวมกัน คือ การทําความตกลงเลือก
ตัวอยางยาที่จะสงตรวจเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การตรวจวิเคราะห ลดความซํ้าซอนในการสงตรวจ
และเกิดประโยชนในการเฝาระวังปญหาที่มีความ
สําคัญสูง หลังจากนัน้ สถานบริการสาธารณสุขจนได
สงตัวอยางมาใหหนวยตรวจวิเคราะห ทําการตรวจ
วิเคราะหแลวรายงานผลใหผสู ง ตัวอยาง ก็ถอื วาเสร็จ
สิ้นกระบวนงาน

ตอมา กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดนาํ ขอมูล
ผลการตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพยา มาจําแนก วิเคราะห
และนํารายชื่อยาของผูผลิตยาที่ไดมาตรฐานตาม
เกณฑทไี่ ดกาํ หนดไว คือ ไมนอ ยกวา 3 รุน การผลิต
ตีพิมพในหนังสือเรียกชื่อวา Green Book เผยแพร
แก ห น ว ยงานต า งๆ เพื่ อ เป น ข อ มู ล ประกอบการ
คัดเลือกยาของโรงพยาบาล สวนขอมูลยาที่ตรวจ
พบวาไมไดมาตรฐานก็มีการประสานกับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาตามระบบราชการปกติ
โดยหลักเปนการสื่อสารผาน เอกสารราชการ แมมี
การพัฒนามาโดยลําดับ แตขอ เท็จจริงทีไ่ มอาจปฏิเสธ
ได คือ การดําเนินงานโดยรวมยังลาชา ไมทนั การณ
การตรวจสอบเฝ า ระวั ง ยั ง ไม ค รอบคลุ ม กลุ  ม
เปาหมายผลิตภัณฑทมี่ คี วามเสีย่ งสูงทีส่ มควรไดรบั
การตรวจสอบ การเผยแพรชดุ ขอมูลความรูเ พือ่ นํา
ไปใชประโยชนตอของกลุมเปาหมายหนวยงาน
ที่เกี่ยวของยังไมทั่วถึง และยังพบอีกวาหนวยงาน
ต า งๆ ก็ มี แ นวปฏิ บั ติ ใ นการใช ป ระโยชน จ าก
ชุ ด ข อ มู ล และความรู  ที่ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลแตกตางกัน

“Single Window” จึงเปนการออกแบบและ
จัดระเบียบการดําเนินงานใหม พัฒนาระบบงานสวน
ทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบเฝาระวังปญหาคุณภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าในการคุ  ม ครองผู  บ ริ โ ภคที่ ส ามารถ
ขจัดปญหาความลาชา ไมทันการณ ไมครอบคลุม
ไมทั่วถึง ไมสามารถเขาถึงชุดขอมูลและความรูได
ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7 อุบลราชธานี
ไดปฏิบัติการ ศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบงาน
“Single Window” โดยคํานึงถึงความตองการ
ใชประโยชนของผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders)
เปนหลัก และเพื่อให “Single Window” สามารถ
ตอบสนองตอความตองการผูเกี่ยวของไดอยางครบ
ถวน ขั้นตอนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของใน
การวิพากษ ใหขอ คิดเห็นและเสนอแนะตอ “Single
Window” จึงเปนขัน้ ตอนสําคัญของการพัฒนา ทัง้ นี้
ทีมงานเจาหนาที่ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ที่ 7 อุบลราชธานี เปนผูรับผิดชอบหลัก เนื่องจาก
เปนผูร เิ ริม่ ในการศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบงาน
และวางแผนการดําเนินงาน ตลอดจนใชงบประมาณ
ของศูนยฯ เองในการดําเนินงาน ทั้งนี้ ภายใตความ
เห็นชอบของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

41

ตอมา แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเล็ง
เห็นถึงคุณประโยชนของ “Single Window” ซึง่ จะ
พัฒนาไปสูเรื่องอาหาร เครื่องสําอาง และอื่นๆ ที่
เกีย่ วกับสุขภาพในอนาคตอันใกล จึงไดเขามาใหการ
สนับสนุนดานทุนดําเนินงาน โดยเฉพาะการประชุม
ฝกอบรมเภสัชกรทั่วประเทศทั้ง 75 จังหวัด ใหมี
ความรู ความเขาใจและสามารถใชงาน “Single
Window” ไดอยางเหมาะสม, สนับสนุนครุภัณฑ
อุปกรณดานสารสนเทศและงบดําเนินการที่จําเปน
ตางๆ ซึง่ ไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในระบบราชการ

โรงพยาบาลทุกระดับ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะไดรบั
แจงเรื่องเตือนภัยเมื่อหองปฏิบัติการตรวจพบปญหา
อยางทันทีพรอมกันทั้งประเทศ ไดรับความรูหรือ
คํ า แนะนํ า ในการดํ า เนิ น งานภายใต ห ลั ก ฐานทาง
วิทยาศาสตรที่สามารถตรวจสอบได มีมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อการบริหารจัดการในอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานตนเอง นอกจากนีย้ ังสามารถสืบคนขอมูล
คุณภาพยาตางๆ จากฐานขอมูลคุณภาพยา เพื่อ
นําไปใชประโยชนไดตามบทบาทหนาที่ของแตละ
หนวยงานได

“เห็นเหมือนกัน พรอมกัน เขาใจตรงกัน ปฏิบตั ิ
ตามบทบาทหนาทีต่ ามทีต่ กลงรวมกัน” เปนคําจํากัด
ความทีน่ า จะสือ่ ความหมายไดดแี ละตรงของ “Single
Window” กลุมผูรวมออกแบบระบบนี้ มีความ
ตระหนักรวมกันวา คุณภาพยาของประเทศ ตองมี
การเฝาระวัง ตรวจสอบและพัฒนาเพือ่ เปนหลักประกัน
วา ยาทีอ่ ยูใ นระบบบริการสุขภาพ มีคณ
ุ ภาพ มีความ
ปลอดภัยและคุมคา

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่นี้หมายถึง
สํานักยาและวัตถุเสพติดและศูนยวิทยาศาสตรการ
แพทย ทั้ง 14 แหงทั่วประเทศ จะเปนผูนําขอมูลผล
การตรวจคุณภาพยาทุกตัวอยางที่ไดตรวจสอบแจง
ในระบบ “Single Window” ทันที ซึ่งหนวยงาน
ตางๆ จะเห็นไดในเวลาเดียวกัน ไมวาจะเปนผูสง
ตัวอยางหรือไมก็ตาม นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร
การแพทยยังมีหนาที่ ประมวล วิเคราะหชุดขอมูล
ผลการตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพยา เพือ่ สังเคราะหเปน
ขอมูล ความรูทั้งการแจงเตือนยาที่มีปญหาคุณภาพ
และการจัดทําคําแนะนําทีเ่ ปนประโยชนตอ หนวยงาน
ตางๆ เพื่อดําเนินการใหเปนประโยชนตอประชาชน
ภายใตแนวคิดดังแผนภูมิตอไปนี้

“Single Window” จึงเปนการเปลี่ยนแปลง
ระบบเฝาระวังคุณภาพดานยาของประเทศ โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครือ่ งมือ ภายใตกระบวนการ
ทํ า งานที่ มี ส  ว นร ว มและบู ร ณาการทุ ก ภาคส ว นที่
เกี่ยวของกับคุณภาพยาในระบบสุขภาพ โดยมีการ
วางแผนการดําเนินงานรวมกัน ตัง้ แตการพัฒนาหลัก
เกณฑทางวิชาการที่ใชในการคัดเลือกยาที่จะเขาสู
ระบบตรวจสอบเฝาระวัง เกณฑการสงตัวอยาง ระยะ
เวลาที่วิเคราะหแลวเสร็จ การนําผลการวิเคราะหไป
ใชใหเกิดประโยชนสงู สุดและการกําหนดบทบาทและ
หนาที่ของแตละองคกรอยางชัดเจน

Single window จึงเปนการการยกระดับ
การเฝาระวังคุณภาพยาใหเปน National program
เนนการมีสวนรวมขององคกรภาคีหลักเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทน
ระบบ Paper work แบบเดิม เพือ่ ความรวดเร็ว ทัน
การณ เปดเผย โปรงใส เปนชองทางการติดตอ
สือ่ สารเรือ่ งคุณภาพยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ขอมูลยาใดๆ
ทั้งที่มีปญหาคุณภาพหรือยาใดๆ ที่มีคุณภาพดีอยาง
สมํ่าเสมอก็ตาม ผูเกี่ยวของทั้งหมดจะทราบในเวลา
เดียวกัน จะไมเกิดเหตุการณ 1) ยาที่ตกมาตรฐาน
จากโรงพยาบาลหนึง่ ถูกนําไปขายตอหรือเปนของแถม

Single window
กับการประกันคุณภาพยา
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ใหโรงพยาบาลอื่น แตถูกจัดการอยางเหมาะสมเพื่อ
คุม ครองผูบ ริโภค (ผูป ว ย), 2) ขอมูลสามารถใชเปน
ประโยชนประกอบการตัดสินใจจัดซื้อจัดหายาที่มี
คุณภาพอยางมั่นใจเพื่อบริการตอประชาชน และ
3) ใชประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
ยาภายในประเทศใหมีขีดความสามารถในการผลิต
ยาที่มีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ

ความสําเร็จของ
Single Window
และความทาทายที่รออยู
ปจจุบัน หนวยงานเปาหมายของรัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข กวา 1,000 แหง ที่มีสิทธิ
เขาถึงและใชประโยชนจากระบบ “Single Window”
ไดลงทะเบียนเปนสมาชิกเกือบครบถวนแลว ในอนาคต
จะขยายไปยังสวนราชการอื่นๆ เชน โรงพยาบาล
ในสังกัดมหาวิทยาลัย กระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ
ตลอดจนกรุงเทพมหานคร
สวนการนําขอมูล ความรูไ ปดําเนินการใหเกิด
ประโยชนตอประชาชน (Best Practice ในรูปแบบ
ตางๆ) อยูระหวางการติดตาม ประมวล รวบรวม
สั ง เคราะห เ ป น ชุ ด ความรู  ที่ จ ะได นํ า มาถ า ยทอด
เผยแพร เรียนรูซึ่งกันและกันในระหวางหนวยงาน
สมาชิกกวา 1,000 แหง เพื่อการพัฒนาตอยอด
ตอไปในอนาคต

การขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงยอมมีอปุ สรรค
เปนเรือ่ งปกติ สวนใหญผทู เี่ กีย่ วของจะมีคาํ ถามตางๆ
มากมายทัง้ ในเชิงวิตกกังวลตอผลกระทบตางๆ ทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ทัง้ ในเชิงไมมนั่ ใจวาจะเปนประโยชน จะประสบ
ผลสําเร็จตามที่คาดหวังไวหรือไม การเตรียมคํา
อธิบายตางๆ ทีส่ ามารถอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล
จนผูเ กีย่ วของสิน้ ขอสงสัย จึงเปนเรือ่ งสําคัญของผูร บั
ผิดชอบที่ตองคาดหมาย คาดการณและเตรียมการ
ไวลวงหนา หัวใจ คือ “การสรางความเขาใจ” ให
คลายความวิตกกังวล ขอสงสัยตางๆ
ประการสําคัญตอมาที่จะขอสรุปโดยสังเขป
คือ การทําใหเห็นประโยชนที่ทุกฝายจะไดรับ โดย
เฉพาะประโยชนตอ สังคมประชาชนและประเทศชาติ
โดยเนนการแสดงหลักฐานเชิงประจักษของประโยชน
ที่เกิดตอประเทศชาติ จากการถอด Best practice
ที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลจาก Single Window
การสรางเขาใจและความรูสึกเปนเจาของ
(Sense of Ownership) การมีกลั ยาณมิตรทีใ่ หการ
สนับสนุนอยางตอเนื่องทั้งในเวทีตางๆ ทั้งความคิด
เห็น กําลังใจ ทรัพยากรที่แบงปนให การมีสวนรวม
ของภาคีผมู สี ว นเกีย่ วของ ผูม สี ว นไดสว นเสียตัง้ แต
เริ่มตน และประการสําคัญที่สุด คือ ความมุงมั่น
อดทนตอปญหาและอุปสรรค โดยมีสติ ใชปญญา
ทําเต็มความสามารถ ดวยความสามัคคีของทีมงาน

นอกจากนี้ ระบบ “Single Window” ได
พัฒนาเรื่องเครื่องสําอางเสร็จเรียบรอยแลว คาดวา
จะสามารถเปดใชงานไดเต็มรูปแบบเชนเดียวกับยา
ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 นี้ และเรื่อง
อาหารก็อยูร ะหวางการพัฒนา (ดูไดที่ http://www.
tumdee.org)
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R.Motti

VMI : นวัตกรรม
การพัฒนาการบริหารคลังยา

รศ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ*

ก

ารบริหารโลจิสติกสมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการองคกร เนื่องจาก
สามารถชวยลดตนทุนตางๆ ของหนวยงาน ทั้งตนทุนทางตรงและตนทุน
ทางออม อุตสาหกรรมหลายประเภท เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
รถยนต ไดนําระบบนี้เขามาใชบริหารจัดการองคกร เพื่อลดตนทุนที่เกิดขึ้นและ
ตอบสนองความตองการของผูบ ริโภค และนอกจากนีย้ งั ชวยใหการบริหารจัดการ
องคกรงายและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ไมวา จะเปนการสัง่ ซือ้ สินคา การบริหาร
คลัง หรือ บุคลากรในองคกร การบริหารจัดการโลจิสติกสไมใชเพียงแคการ
จัดการขนสงเทานัน้ แตยงั รวมถึงการบริหารจัดการกิจกรรมสนับสนุนอืน่ ๆ ดวย
เชน การจัดซื้อ การบริหารสินคาคงคลัง เปนตน การบริหารสินคาคงคลัง มี
วัตถุประสงคเพือ่ ตองการใหคา ใชจา ยในระบบสินคาคงคลังรวมทัง้ หมดมีคา เฉลีย่
ตํ่าสุด
* คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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การบริ ห ารสิ น ค า คงคลั ง ในโรงพยาบาลจะ
ประกอบดวย 5 ขัน้ ตอน คือ 1) ซือ้ ยา 2) ตรวจรับยา
3) จัดเก็บยา 4) จัดสงยา (กระจายยาจากคลังไป
ยังหองตางๆ) และ 5) จัดทํารายงาน ทุกๆ ขั้นตอน
มีความสําคัญตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
โรงพยาบาล ผูส งั่ ซือ้ ยาสวนใหญจะประมวลจํานวนที่
สัง่ ตามอัตราการเบิกของหนวยจายยอยไมไดประมวล
จากอัตราการใชจริงของผูป ว ย จึงทําใหการประมาณ
เกิดความคลาดเคลื่อน เกิดปญหายาขาดสต็อก ยา
หมดอายุหรือเสียหายเพราะไมไดถูกเบิก เสียพื้นที่
และคาใชจา ยในการจัดเก็บ ทายสุดมีการสงคืนยาให
กับบริษัทผูผลิตยารับภาระตอไป ฝายบริษัทผูผลิต
ยาเองจะผลิตตามคําสัง่ ซือ้ หากมีการพยากรณคาํ สัง่
ซือ้ ยาคลาดเคลือ่ น จะทําใหสนิ คาคางอยูท คี่ ลังสินคา
ของผูผลิตหรือสินคาขาด
ดังนั้น การที่คลังยาของโรงพยาบาล และ
ผูผ ลิตยาเองตางฝายตางแยกกันทํางาน ก็จะทําใหยา
ถูกผลิตออกมาโดยไมสนองตรงตามความตองการ
ของผูที่ตองการใชยา และจะทําใหเสียคาใชจายใน
การดําเนินงาน ระบบปจจุบันจึงประสบปญหาตางๆ
เชน การผลิตสินคา การตอบสนองความตองการของ
ลูกคา การจัดสง การเติมเต็มของสินคา เปนตน
เหลานีล้ ว นสงผลใหตน ทุนการผลิตยาและตนทุนราคา
ที่ขายในโรงพยาบาลสูงขึ้นโดยไมจําเปน

ระบบการบริหารสินคาคงคลัง
โดยผูขาย (Vendor Managed
Inventory, VMI)
ระบบการบริ ห ารสิ น ค า คงคลั ง โดยผู  ข าย
(Vendor Managed Inventory, VMI) เปนการ
พัฒนาระบบการบริหารโซอุปทาน : SCM (Supply
Chain Management) ทีใ่ ชประโยชนจากการสือ่ สาร
แนวคิดของ VMI คือ ใหผูจัดจําหนาย (Supplier)
หรือผูข าย (Vendor) เปนผูบ ริหารสินคาคงคลังแทน
ลูกคา มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการเติมสินคาใหกบั ลูกคา
และนําสินคามาสงทันตามทีต่ กลงกัน ระบบ VMI นัน้
ยังมีชื่อที่เรียกแตกตางกันออกไป ไดแก การบริหาร

สินคาคงคลังโดยผูผ ลิต (Supplier Managed Inventory : SMI) การชวยการจัดการสินคาคงคลังโดย
ผูผ ลิต (Supplier Assisted Inventory Management
: SAIM) การจัดการสินคาคงคลังทีห่ า งไกล (Remote
Inventory Management : RIM) ผูขายตองแจง
ผูซื้อใหทราบเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ (Reorder point) และ
ชวยดูแลปริมาณสินคาคงคลังใหเหมาะสม หากมียา
ทีไ่ มมกี ารเคลือ่ นไหวในคลังเปนระยะเวลานาน จะแจง
ใหผูซื้อทราบและทําการเปลี่ยนคืนสินคาใหในมูลคา
ที่เทากัน จึงจัดเปนนวัตกรรมการพัฒนาการบริหาร
คลังยา ทีจ่ ะชวยลดภาระงานและภาระคาใชจา ยของ
โรงพยาบาลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินคา
คงคลังซึ่งไมไดหมายความเฉพาะยา แตรวมวัสดุ
การแพทยอื่นๆ ดวย
ในระบบ VMI ผูผลิตหรือผูขายจะสามารถ
เห็นยอดการเคลือ่ นไหวของสินคาหรือยา และตัดสิน
ใจวาเมือ่ ไหรทจี่ ะเริม่ กระบวนการเติมเต็มสินคา โดย
ผูขายจะมีขอมูลระดับ max – min และยอดสินคา
คงคลังของผูซื้อ อํานาจในการเติมเต็มสินคาจะถูก
โอนไปยังผูข ายวาจะสงสินคาเมือ่ ใดและจํานวนเทาไหร
หรืออาจกลาวไดวา Vendor Managed Inventory
เปนระบบที่ตอบสนองการเติมเต็มสินคา (Order
Fulfillment) เพื่อลดความผันผวนทางอุปสงคหรือ
ความตองการของลูกคาและลดปญหาการขาดสต็อก
(Stock – out Reduction) ผูผลิตหรือผูขายซึ่งเปน
ผูส ง มอบสินคาจะดําเนินการบริหารระบบสินคาคงคลัง
ใหกับโรงพยาบาล เพื่อใหมั่นใจวาระดับสินคาจะได
รับการเติมเต็มอยางอัตโนมัติ (Replenishment
automatically) โดยที่เมื่อระดับสินคาลดลงถึงจุดสั่ง
ซื้อจะออกคําสั่งซื้อไปยังผูสงมอบโดยอัตโนมัติ เพื่อ
ใหดําเนินการจัดสงสินคาใหทันเวลา จึงลดภาระ
การจัดเก็บสํารองสินคาคงคลังของโรงพยาบาล ซึ่ง
จะเปนการแกไขปญหาที่พบในการทํางานของระบบ
ปจจุบนั ปจจัยสําคัญของระบบนีค้ อื การพัฒนาระบบ
เชือ่ มโยงขอมูลระหวางโรงพยาบาลและบริษทั ยา โดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมีการใชขอมูลรวมกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกสของยา
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การทํางานของ VMI คือการมอบให Supplier
หรือผูผลิตมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารสินคา
คงคลังใหแกลกู คา (ผูค า ปลีก) หากเปรียบเทียบการนํา
VMI มาใชในระบบการจัดการของ Supplier ยาและ
โรงพยาบาล คือ Supplier ยาจะเปนผูที่คอยตรวจ
สอบปริมาณยาของโรงพยาบาล ซึง่ นําขอมูลยอดการ
ขายหรือยอดการใชยา (Point of Sale) และระดับ
สินคาคงคลังจากคลังยาเพื่อนํามาใชในการวางแผน
ในการจัดเก็บสินคาคงคลัง

ประโยชนที่ไดรับจากการบริหาร
คลังยาระบบ VMI
ประโยชนที่ไดรบั จากการบริหารคลังยาระบบ
VMI คือ การลดการสํารองยา, ลดตนทุนการบริหาร
คลัง โรงพยาบาลมีความพึงพอใจ เนือ่ งจากลดปริมาณ
การสํารอง และมียาใชเพียงพอตลอดเวลา โรงพยาบาล
ไดรบั ยาทีผ่ ลิตใหม ลดการสูญเสียจากการทําลายยา
ทีโ่ รงพยาบาลสงคืนยาทีห่ มดอายุ โรงพยาบาลสามารถ
ขยายจํานวนผูป ว ยทีเ่ ขารับบริการไดมากขึน้ เนือ่ งจาก
มีการบริหารคลังยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยใชงบประมาณ
เทาเดิม ประเทศชาติลดการสูญเสียทรัพยากรจาก
การทําลายยาหมดอายุ รักษาสภาพแวดลอม อัน
เนื่องจากมีการทําลายยาหมดอายุลดลง นอกจากนี้
ระบบ VMI ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทจาก
ผูซื้อผูขายธรรมดากลายเปนคูคา (partner) ที่มี
กิจกรรมตองทํารวมกันเพื่อลดตนทุน นําไปสูการ
รวมมือกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานใหสงู ขึน้ ทําให
ประชาชนผูบริโภคไดรับยาที่มีคุณภาพในราคาสม
เหตุผล (reasonable price)

ระบบ VMI ในปจจุบัน
การจั ด ซื้ อ ยาโดยระบบ VMI ในป จ จุ บั น
ยังคงจํากัดอยูเฉพาะการจัดซื้อยาของโรงพยาบาล
กับองคการเภสัชกรรมเทานัน้ เนือ่ งจากโรงพยาบาล
สวนใหญยังคงไมมั่นใจถึงความเปนไปไดที่จะจัดซื้อ
ยากับบริษัทเอกชนวาอาจจะไมเปนไปตามระเบียบฯ
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ที่ใชในการจัดซื้อในปจจุบันหรือไม เพราะการจัดซื้อ
ยาในโรงพยาบาลของรัฐตองเปนไปตามระเบียบ
กฎ และนโยบายตางๆ เพื่อใหการจัดซื้อยานั้นมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได ซึ่งระเบียบ
ทีย่ ดึ ใชอยูใ นปจจุบนั คือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
นอกจากระเบียบขางตนแลวยังมีระเบียบและนโยบาย
ฉบับอื่นๆ อีก ไดแก ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ.2543
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการซื้อยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 นโยบาย
การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบบริ ห ารเวชภั ณ ฑ
กระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการจัดหาเวชภัณฑ
รวมกันของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม

กรณีศึกษา :
โรงพยาบาลกรุงเทพ

1

สํ า หรั บ ในประเทศไทย เครื อ โรงพยาบาล
กรุงเทพ ถือเปนแหงแรกทีน่ าํ หลักการดานโลจิสติกส
และการบริหารโซอุปทานมาประยุกตใช โดยทาง
โรงพยาบาลไดตงั้ หนวยธุรกิจชือ่ วา National Healthcare System (NHS) ขึ้นมา เพื่อใหบริการดาน
โลจิสติกสกับโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศ โดย
โครงการนํารองทีซ่ อยศูนยวจิ ยั นัน้ ประสบความสําเร็จ
อยางมากในการลดตนทุนสินคาคงคลังลง อีกทั้ง
ความรวดเร็วและถูกตองของการขนสงยา เวชภัณฑ
เอกสารทางการแพทย สิง่ สงตรวจ (Specimen) และ
อุปกรณทางการแพทยในโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น
ดวยเทคโนโลยีการขนสงอัจฉริยะ หรือ Mobile
Transporter ซึ่ ง ทํ า ใหเ กิ ดการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ
การขนสง สามารถตรวจสอบและติดตามสถานะ
ของงาน และลดความผิดพลาดจากการทํางานในทุก
1

กระบวนการ ชวยในการบริหารทรัพยากรบุคคลได
เกิดประโยชนสูงสุด
สําหรับการทํางานของระบบ Mobile Transporter
นั้น ผูใชบริการจะแจงความตองการผานซอฟตแวร
ที่ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อใหเหมาะสม
และสะดวกตอการใชงาน โดยคํารองดังกลาวจะถูก
สงไปยังหองควบคุม (Logistic Control Room) และ
จะถูกสงตอไปยังพนักงานขนสงตามความเหมาะสม
และเรงดวนของงานผานเครื่อง PDA ของแตละคน
ซึ่งในสวนของผูใชงานนั้นจะสามารถติดตามสถานะ
ของงานทีร่ อ งขอบริการไดทหี่ นาจอของผูใ ชบริการวา
สินคาที่สงอยู ณ จุดใด ของโรงพยาบาลกรุงเทพ
นอกจากนี้ ผูต รวจสอบยังสามารถประเมินการทํางาน
และพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้นได เนื่องจากจะมี
การบันทึกเวลาการใหบริการดวยบารโคดทั้งที่จุด
ตนทางและปลายทาง
สําหรับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑของเครือ
โรงพยาบาลกรุงเทพในแตละปมีมู ลคาไมตํ่ากวา
3,000 ลานบาท โดยจะมี NHS Procurement Service
ทําหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ดานการจัดซื้อจัดหายา
และเวชภัณฑ และควบคุมระบบการจัดเก็บยาและ
เวชภัณฑในคลังสินคา ซึง่ จะตองคํานึงถึงความถูกตอง
เหมาะสมของสิ่งที่จัดเก็บอยางมาก NHS จึงไดมี
การนําระบบบารโคดมาใชรว มกับซอฟตแวรดา นการ
บริหารจัดการคลังสินคา ทําใหการเก็บสินคาคงคลัง
โดยเฉพาะยามูลคาสูงมีความเหมาะสมทั้งปริมาณ
และมูลคา สงผลใหตน ทุนในการจัดเก็บของโรงพยาบาล
ลดลงเปนอยางมาก

ระบบงานที่เปลี่ยนไป
ในการเชื่ อ มโยงระบบ VMI ลู ก ค า หรื อ
โรงพยาบาลจะตอง Upload inventory on – hand
ขึน้ ใน website จากนัน้ ผูข าย หรือ supplier จะตรวจ
สอบสินคาคงคลังวาถึงจุด reorder point แลวหรือ

วรกมล หูตะจูฑะ, ปรารถนา ปุณณกิติเกษม. การจัดการโซอุปทานในธุรกิจโรงพยาบาล. Engineering Today 8 (85), 2553.
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ไม หากถึงสินคาคงคลังถึงจุดสัง่ ซือ้ แลว ผูข ายจะแจง
ใหลกู คาทราบ จากนัน้ โรงพยาบาลจะตองยืนยันการ
สงมอบตามทีไ่ ดแจงไป เอกสารรายงานแสดงสถานะ
สินคาคงคลังของลูกคาจะถือวาเปนใบสั่งซือ้ ยอยของ
ลูกคา ผูขายจะสงมอบสินคาใหโรงพยาบาลตาม
จํานวนในขอตกลง ซึง่ ไดทาํ ไวเมือ่ เริม่ ทําสัญญาจะซือ้
จะขาย โดยสัญญาจะซื้อจะขายจะตองมีการกําหนด
รายการยา จุดสั่งซื้อและปริมาณการสงมอบรวมกัน
ระหวางผูข ายและลูกคา การปรับเปลีย่ นรายละเอียด
ดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากทั้งสองฝาย
เมื่อองคการสงมอบสินคาแลว จะมีการแจงหนี้ไปยัง
โรงพยาบาลโดยอาจสรุปเปนรายเดือนได
ผู  ซื้ อ จะประมาณการความต อ งการในการ
ใชงานของทัง้ ปแลวจัดซือ้ รวมในครัง้ เดียวกัน กําหนด
เงือ่ นไขในการดําเนินการจัดซือ้ โดยใชสญ
ั ญาจะซือ้ จะ
ขายแบบราคาคงทีไ่ มจาํ กัดปริมาณ เพือ่ ออกใบสัง่ ซือ้
เปนคราวๆ ใหสอดคลองกับการใชงานจริง แนวทาง
ในการปฏิ บั ติ ใ นส ว นของการจั ด ซื้ อ จั ด หายาและ
เวชภั ณ ฑ ข องโรงพยาบาลนั้ น จะต อ งมี ก ารปรั บ
กระบวนการ ซึง่ ควรปรับเปลีย่ นใหสอดคลองกับการ
ปฏิ บั ติ ง านของโรงพยาบาลแต ล ะแห ง ตามความ
เหมาะสม ดังนี้
1. การขึ้ น ทะเบี ย นและกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ
บริษัทผูจําหนายยา
2. การหารายการยาและปริมาณทีจ่ ะดําเนิน
การจัดซื้อ
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3.
4.
5.
6.
7.

การทําสัญญา
การจัดซื้อและจัดสงยา
การตรวจรับ
การชําระเงิน
การประเมินผล

ปจจัยที่ตองคํานึงถึง
ถาจะนําระบบ VMI มาใช
1. การเขาถึงขอมูลปริมาณยาคงคลังระหวาง
โรงพยาบาลและบริษัทผูจําหนายยา ขอบเขตขอมูล
ที่บริษัทสามารถเขาถึงได การรักษาความลับของ
ขอมูล ความถูกตองของขอมูล ขอมูลที่เปนปจจุบัน
2. ทําความเขาใจหลักการ ความพรอม ความ
ตองการและหนาที่ที่โรงพยาบาลและ supplier จะ
ตองมีการประสานการทํางานกัน เนื่องจากแตละ
โรงพยาบาลจะมีระบบการบริหารงานทีแ่ ตกตางกันไป
3. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่รองรับ
4. การคํานวณปริมาณการสัง่ ซือ้ จะตองอาศัย
ข อมูลจากการพยากรณความต องการและระดับ
Safety Stock
5. ความแตกตางระหวางภาครัฐและเอกชน
คือ ภาครัฐยังคงตรวจสอบการจัดซือ้ โดยตองมีเอกสาร
เปนกระดาษมายืนยัน เนือ่ งจากความไมมนั่ ใจในระบบ
คอมพิวเตอรวาจะปองกันการแกไขขอมูลไดหรือไม

6. กระบวนการจัดซือ้ โดยเฉพาะเอกสารและ
ขั้นตอนการอนุมัติการสั่งซื้อของโรงพยาบาลแตละ
แหง มีความแตกตางกัน ทั้งนี้ โรงพยาบาลและ
supplier จะตองมาคุยกันถึงการปรับเปลีย่ นทีเ่ หมาะ
สมและเปนไปได

ผูคาสง ในขณะที่ในตางประเทศนั้นโรงพยาบาล
สามารถซือ้ ยาไดจากทัง้ ตัวแทนจําหนายยาและผูค า สง
ดังนั้น บริษัทผูใหบริการ สําหรับโรงพยาบาลรั ฐ
ในประเทศไทยจึงตองเปนตัวแทนจําหนายยาไมใช
ผูคาสง

7. โปรแกรมบริ ห ารเวชภั ณ ฑ ข องแต ล ะ
โรงพยาบาล มีความสามารถในการใหขอ มูลทีเ่ กีย่ วกับ
ยอดคงคลังที่แตกตางกัน

ดังนั้นจึงสรุปไดวา การนําระบบ VMI มาใช
จะชวยทําใหลดตนทุนโดยรวมของโรงพยาบาลและ
ของผูผ ลิตยา ทีใ่ ชคาํ สัง่ การเติมเต็มสินคาดวยระบบ
อิเล็กโทรนิกส ทางภาครัฐจึงตองศึกษาทําความเขาใจ
ระเบียบ ตลอดจนเตรียมความพรอมในเชิงระบบ
อิเล็คโทรนิคของโรงพยาบาลและของบริษัทผูแทน
จําหนายยา เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาใหโรงพยาบาล ไดใชระบบ
VMI ในการบริหารคลังยาและเวชภัณฑตอไป

อยางไรก็ตาม บริษัทผูจําหนายยาจะคิดคา
บริการในการจัดการคลังยาใหแกโรงพยาบาล ซึง่ ทาง
โรงพยาบาลจะตองทําการวิเคราะหประโยชนเปนตัว
เงินทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการใชระบบนี้ แลวทําการตอรอง
คาบริการทีท่ างบริษทั ผูค าเสนอมาใหตาํ่ กวาตัวเลขที่
คํานวณได นอกจากนี้ควรศึกษาระเบียบการจัดซื้อ
ยาของรัฐที่กําหนดใหโรงพยาบาลรัฐตองซื้อยาจาก
บริษทั ทีเ่ ปนตัวแทนจําหนายยาเทานัน้ ไมใหซอื้ ยาจาก
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การกระจายยา

การพัฒนารูปแบบการเฝาระวัง
การใชยาสเตียรอยดทไี่ มเหมาะสม เขต 5
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง*

สถานการณปญหา ความรุนแรง

ส

ถานการณการแพรระบาดของสารสเตียรอยดในทางทีไ่ มเหมาะสม จนกอใหเกิด
อันตรายแกประชาชน ยังคงเปนปญหาที่หลายฝายตางพยายามหาทางแกไข
เชน กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดพฒ
ั นาชุดทดสอบสารสเตียรอยด แบบ Test Kit
เผยแพรใหผเู กีย่ วของนําไปใชเปนเครือ่ งมือในการดําเนินงานเฝาระวังอยางแพรหลาย
ประมาณป 2549 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีมาตรการการควบคุม
โดยกําหนดใหผผู ลิต นําเขา ขายสง ตองจัดทํารายงานสง ซึง่ จะมีการสงขอมูลตอไป
ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแตละจังหวัดเพื่อติดตามตรวจสอบตอไป
แตจากขอมูลผลการตรวจวิเคราะหยาแผนโบราณของศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทย
สมุทรสงคราม ในระหวางป 2548 – 2552 ปรากฏวาพบการเจือปนของสารสเตียรอยด
ทั้ง Prednisolone และ Dexamethazone ในยาแผนโบราณหลายรายการ ดังแสดง
ในตารางที่ 1
* สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผูประสานงานเครือขายเภสัชสาธารณสุข เขต 5
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจวิเคราะหการเจือปนของสารสเตียรอยดในยาแผนโบราณ
จําแนกตามรูปแบบและป
ลักษณะ
2548
ตัวอยาง ตรวจ
พบ
ผง
23
6
ลูกกลอน 34
12
ยานํ้า
2
0
แคปซูล
0
0
รวม
59 18 (30.5%)

2549
ตรวจ
พบ
13
4
73
37
4
0
8
0
98 41 (41.8%)

2550
ตรวจ
พบ
21
12
60
26
6
1
11
1
98 40 (40.8%)

2551
ตรวจ
พบ
33
8
99
23
18
2
32
1
182 34 (18.7%)

2552
ตรวจ
พบ
33
7
77
13
23
3
56
1
189 24 (12.7%)

นอกจากนี้ ยังพบวาการเจือปนของสารสเตียรอยดในยาแผนโบราณนั้น ยังมีรูปแบบเสี่ยงที่กอใหเกิด
อันตรายมากขึ้น เชน มีการผสมสารสเตียรอยด (เดกซาเมทาโซน และเพรดนิโซโลน) ทั้งชนิดเดี่ยวและ
ชนิดผสม รวมทั้งยังมีการนํายาแผนปจจุบันชนิดอื่นๆ (เชน ยากลุมบรรเทาอาการปวดและการอักเสบของ
กลามเนื้อ ยากลุมโรคเบาหวาน ยากลุมความดัน) มาผสมเขาไปอีกดวย ดังขอมูลในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะหการเจือปนของสารสเตียรอยดและยาอื่นๆ
ในยาแผนโบราณจําแนกตามรูปแบบ ในระหวางป 2548 – 2552
ลักษณะ
ตัวอยาง
ยาลูกกลอน
ยาผง
ยาแคปซูล
ยานํ้า
รวม

DX

PS

21
12
0
2
35

10
1
1
0
12

ชนิดของสารที่ตรวจพบ
DX และยา
DX, PS และ
แผนปจจุบนั
DX และ PS ยาแผนป
จจุบันชนิดอื่น
ชนิดอืน่
7
41
18
4
13
3
1
0
1
3
0
1
15
54
23

(DX = Dexamethasone, PS = Prednisolone)

นอกจากนี้ ปริมาณสารสเตียรอยดที่ตรวจพบในยาแผนโบราณแตละชนิด ทั้งชนิดยาเม็ด ยาผง
หรือยานํ้า ที่ผูบริโภครับประมาณในแตละมื้อ มีปริมาณคอนขางสูง เทียบเทากับ Dexamethasone หรือ
Prednisolone ตั้งแต 1 เม็ดไปจนถึงสูงสุด 5 เม็ด (1 เม็ดของ Dexamethasone = 0.5 mg, 1 เม็ดของ
Prednisolone = 5 mg) โดยสวนใหญจะรับประทานวันละ 2 – 3 ครั้งติดตอกันเปนระยะเวลานาน แสดงให
เห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายอยางรุนแรงอยางเห็นไดชัด
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ภาพสะทอนของประสิทธิภาพ
ของการควบคุม
ข อ มู ล จากการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดในเขต 5 พบวา มีการสงยา
สเตียรอยดจากบริษัทใหกับรานขายยาแผนปจจุบัน
บรรจุเสร็จและคลินิกพยาบาล ซึ่งตามกฎหมายไม
อนุญาตใหมีการขายยาสเตียรอยดซึ่งเปนยาควบคุม
พิเศษ ในรานขายยาแผนปจจุบนั บรรจุเสร็จและคลินกิ
พยาบาล นอกจากนีย้ งั พบวายังมีการสงยาจากบริษทั
ในลักษณะบิลขาว(บิลที่ไมแจงรายละเอียดผูซื้อ) ให
กับรานขายยา ซึ่งจะไมปรากฎในขอมูลรายงานที่จะ
สงไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สวนรายงานทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาส ง ต อ ให สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นั้ น
สวนใหญจะเปนขอมูลรานทีม่ กี ารสัง่ ซือ้ ยาสเตียรอยด
จากบริษัทจํานวนตั้งแต 10,000 เม็ดขึ้นไป ทําให
การตรวจสอบไมครอบคลุมใน ปริมาณทีน่ อ ยกวา นี้
อี ก ทั้ ง ระยะเวลาในการส ง ข อ มู ล ก็ ค  อ นข า งล า ช า
บางรายย อ นหลั ง ถึ ง 6 เดื อ น เมื่ อ เจ า หน า ที่ ไ ป
ตรวจสอบในรานยาหรือคลินกิ จึงมักจะไมพบยา หรือ
ไดรับขอมูลวาจําไมไดเนื่องจากไมไดเก็บใบเสร็จไว
และเนื่องจากยัง ไมมีระเบียบบังคับใหคลินิกหรือ
โรงพยาบาลเอกชนตองทํารายงาน ดังกลาว การ
ตรวจสอบจึงทําไดแควา มีการซือ้ ยาจํานวนดังกลาวจริง
หรือไมเทานั้น นอกจากนี้หากผูแทนยาสงยามาให
แลวตอมากลับมารับยากลับคืนไปเพือ่ กระจายตออีก
จะตรวจสอบไดอยางไร
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสงสัยวาสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดมี การทวนสอบ หรือ
เปรียบเทียบรายงานที่ผูผลิต นําเขา ขายสง สงยัง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับรายงาน
การสั่งซื้อยาสเตียรอยดของรานยาหรือไมอยางไร
รวมทัง้ คําถามเกีย่ วกับการเล็ดลอดของสารสเตียรอยด
สูย าชุดในรานชํา รถเร ยาสมุนไพรแผนโบราณ เกิด
จากชองทางไหน เคยมีระบบติดตามตรวจสอบหรือไม
เนื่องจากไมมีขอมูลการตรวจสอบที่เชื่อมโยงไปถึง
แหลงกระจายเหลานี้
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การพัฒนารูปแบบการเฝาระวัง
การใชยาสเตียรอยดที่ไมเหมาะสม
ในเขต 5
เครือขายเภสัชสาธารณสุข เขต 5 ไดรวมกัน
พั ฒ นาระบบเฝ า ระวั ง การใช ย าสเตี ย รอยด ที่ ไ ม
เหมาะสม ตลอดจนระบบการเตือนภัย ทัง้ ระดับเขต
และระดับชุมชน โดยใชแนวทางการจัดการความเสีย่ ง
มาประยุกตในการดําเนินงาน ภายใตการบริหาร
ทรัพยากรอยางสมประโยชนและใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมในทุกระดับของทุกภาคสวน (ทั้งภาค
ราชการและภาคประชาชน) เนนการปองกันปญหา
ในเชิงรุก และติดตามสืบคนขอมูลเพื่อหาตนตอของ
ปญหา เพื่อนําเสนอหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
เพื่อแกไขปญหาตอไป

1. การประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk
assessment)
โดยใชขอ มูลทางวิชาการเพือ่ บงชีอ้ นั ตรายจาก
ความเสีย่ ง (Risk Identification), สําแดงความเสีย่ ง
(Exposure assessment) และอธิบายลักษณะความ
เสี่ยง (Risk characterization) สรุปดังนี้

1.1 สํารวจ รวบรวมขอมูลสถานการณ
ปญหา ตลอดจนการคนหาขอมูลการใชยาสเตียรอยด
ที่ไมเหมาะสมจากหลายๆ แหลง เชน ขอมูลในอดีต
ผลการตรวจวิเคราะห หรือขอมูลรองเรียนของผูบ ริโภค
ทั้งนี้จะตองไมละเลยขอมูลที่ไดจากตัว
ผูปวยเองดวย เชน ขอมูลพฤติกรรมการใชยากลุม
ที่มีโอกาสสูงที่จะปลอมปนสารเสตียรอยด (เชน
ยาชุด ยาลูกกลอน ยาแกปวด ยาหมอ/ยาตม ฯลฯ)
หรืออาการแสดงทางกายภาพของผูปวย (เชน หนา
อูม moon face, โหนกที่แกม buffalo hump, บวม
edema ฯลฯ) รวมทั้งอาการแสดงอื่นๆ เชน เหนื่อย
ปวดทอง ออนเพลีย ฯลฯ
1.2 รวบรวมพยานหลั ก ฐานต า งๆ
เพื่อประกอบการดําเนินงาน เชน ตัวอยางยาหรือ
ผลิตภัณฑนนั้ ๆ พยานเอกสารตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ รวม
ทั้งพยานบุคคล (ทั้งตัวผูปวยรายหรือผูที่สามารถจะ
ใหขอมูลเพิ่มเติมได)
1.3 เมือ่ พบวายาหรือผลิตภัณฑดงั กลาว
ไมถูกตองตามกฎหมายและอาจจะมีอันตราย ให
แนะนําใหผปู ว ยหยุดรับประทาน แตหากการหยุดรับ
ประทานยาอยางกะทันหันอาจจะทําใหผูปวยไดรับ
อันตราย (เนื่องจากผูปวยรับประทานยาดังกลาวมา
เปนระยะเวลานาน) ใหปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร
จากโรงพยาบาล
1.4 เภสั ช กร ประจํา ศู น ย เ ฝ า ระวัง
ความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพระดับอําเภอ
(ตัง้ อยูท ฝี่ ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาล) จะทําการ
ทดสอบยาหรือผลิตภัณฑที่สงสัย ดวยชุดทดสอบ
สเตียรอยดเบื้องตน (test kit) ทั้งนี้จะตองรวบรวม
ขอมูลตางๆ เพื่อนํามาประกอบกับผลที่ได เพื่อใช
ดําเนินการตอ (เชน ขอมูลแหลงที่มาของยา)
1.5 แจงขอมูลยอนกลับใหผูปวยหรือ
ผูร อ งเรียนทราบ และรวบรวมตัวอยางยาหรือผลิตภัณฑ
ที่สงสัย ตลอดจนขอมูลตางๆ สงตอยัง กลุมงาน
คุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อ
ดําเนินการตอไป

1.6 กลุม งานคุม ครองผูบ ริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบ รวบรวมขอมูล และ
ใหการสนับสนุนชุดทดสอบสเตียรอยดเบือ้ งตนชดเชย
กลับไปใหหนวยทีน่ าํ สงฯ (หรืออาจจะรวมและสนับสนุน
เปนงวดๆ)

2 การจั ด การความเสี่ ย ง (Risk
Management)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณา
ขอมูลตางๆ เพือ่ นําไปใชในการจัดการความเสีย่ ง โดย
กลวิธีตางๆ ตามความเหมาะสม อาทิเชน
2.1 สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
สงตัวอยางตอไปยังศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทย เพือ่
ใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดี หรือเพือ่ สืบคนขอมูล
ไปยังแหลงตนตอ (แลวแตกรณี)
2.2 กรณีที่ขอมูลยังไมครบถวน ให
ดําเนินการสืบสวนประมวลหลักฐานตางๆ เพิ่มเติม
2.3 รายงานการดําเนินงานในขั้นตน
ใหผูบังคับบัญชาทราบ
2.4 เมื่ อ ได รั บ ผลยื น ยั น จากศู น ย
วิทยาศาสตรการแพทยแลว ใหนําผลที่ไดไปดําเนิน
การตอ เชน ดําเนินคดี สงตอขอมูลยอนกลับไปยัง
ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ระดับอําเภอ ตลอดจนสงขอมูลไปยังจังหวัดทีเ่ ปนตน
ตอของแหลงกระจายยาเพื่อดําเนินการตอ (แลวแต
กรณี)

3 การสื่ อ สารความเสี่ ย ง (Risk
Communication)
เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด ป ญ หาดั ง กล า วอี ก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะดําเนินการสื่อสาร
ขอมูลตางๆ เพือ่ ใหเกิดผลในการเฝาระวังตอไป อาทิ
เชน จัดทําเอกสารเตือนภัยใหผบู ริโภคและหนวยงาน
ทัง้ ในและนอกจังหวัดทราบ เพือ่ รวมกันเฝาระวังตอไป
(แสดงขั้นตอนการดําเนินงานในแผนภูมิ)

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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แผนภูมิแสดงรูปแบบการเฝาระวังการใชยาสเตียรอยดที่ไมเหมาะสมในเขต 5
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õĒĖ^

ขอเสนอแนะ
เพื่อการผลักดันเชิงนโยบาย
1. พัฒนาระบบการเฝาระวังทางกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะตอง
เพิม่ ประสิทธิภาพในการสรางระบบการควบคุมกํากับ
ใหมากขึ้นอยางเปนรูปธรรม เชน
1.1 กํ า หนดให ย าสเตี ย รอยด ที่ ขึ้ น
ทะเบียน มีรปู แบบและลักษณะของยาเหมือนกัน เพือ่
ใหงา ยในการติดตามตรวจสอบ ทัง้ ในการดําเนินการ
ทางกฎหมาย หรือการรักษาผูปวยที่ไดรับอันตราย
1.2 ปรั บ ปรุ ง ระบบรายงานให มี
ประสิทธิภาพ ทัง้ การทวนสอบยอนกลับ การตรวจเช็ค
ปริมาณเขาและออกของสารสเตียรอยด ตลอดจน
เพิ่มความรวดเร็วในการสงขอมูลเพื่อใหทันกับการ
เฝาระวัง
1.3 พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ฝ  า ร ะ วั ง ใ ห  มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถครอบคลุมไปยังแหลง
กระจายตางๆ ที่มีความเสี่ยง เชน วัด สถานที่ผลิต
ยาแผนโบราณ คลินิก โรงพยาบาลเอกชน เปนตน

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลและชองทาง
การสงตอขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
รวบรวมและจัดเก็บขอมูลทั้งในระดับจังหวัด
ระดับเขต หรือระดับประเทศ เพือ่ จัดทําเปนระบบฐาน
ขอมูลยาทีไ่ มเหมาะสม เพือ่ ใหเจาหนาทีใ่ นเครือขาย
ตางๆ สามารถเขาไปคนหาวาตัวอยางนั้นเคยตรวจ
พบสารสเตียรอยดหรือไม ซึ่งหากระบบฐานขอมูล
ดังกลาวสมบูรณ เจาหนาที่จากเครือขายตางๆ เชน
โรงพยาบาล หรือเครือขายผูบริโภค จะสามารถนํา
ไปใชประโยชนในการเฝาระวังปญหาไดอยางดี
2.1 ฐ า น ข  อ มู ล สู  ก า ร เ ฝ  า ร ะ วั ง
สเตียรอยดเบือ้ งตน : รวบรวมขอมูล ผลิตภัณฑตอ ง
สงสัย ที่อยูในขอบขายควรเฝาระวัง
2.2 ฐานขอมูลกลางเตือนภัยเรงดวน
: รวบรวมขอมูลตางๆ ของผลิตภัณฑที่มีการยืนยัน
แลววามีความเสีย่ งจริง (เชน ขอมูลผลิตภัณฑอตร./
แหลงกระจาย/ภาพ/ผลวิเคราะห/รายละเอียดผูป ว ย,
แสดง sign ความเสีย่ ง, พืน้ ทีเ่ สีย่ ง, รูปแบบผลิตภัณฑ
เสี่ยง, ชองทางเสี่ยง ฯลฯ)

1.4 มีมาตรการจัดการกับแหลงผลิต
หรือแหลงกระจายยา ที่ไดรับแจงจากสวนภูมิภาค
เชน การตรวจสอบขอมูลยอนหลัง การขึ้นบัญชีดํา
(Black list) ที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษ

เอกสารอางอิง
ภาณุโชติ ทองยัง, (2553). รายงานฉบับสมบูรณโครงการการพัฒนารูปแบบการเฝาระวังการใชยา สเตียรอยดที่ไมเหมาะสม ในเขต 5 :
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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การจัดการสเตียรอยด
โดยเครือขายชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

ภก.เดนชัย ดอกพอง*

บทนํา

ส

เตียรอยด เปนฮอรโมนที่ถูกสรางจากตอมหมวกไต มีหนาที่รักษาสมดุลของ
รางกาย ซึง่ รางกายขาดไมได(1) ในทางการแพทยใชยาสเตียรอยดในโรคปวดขอ
รูมาตอยด โรคหอบหืด โรคภูมแิ พ โรคแพภมู ติ นเอง ฯลฯ(2) แตถา ใชอยางไมถกู ตอง
จะทําใหเกิดภาวะตอมหมวกไตบกพรอง (adrenal insufficiency) ภาวะ Cushing’s
syndrome ตอมหมวกไตบกพรองชนิดเฉียบพลัน(adrenal crisis) ทําใหผูปวยช็อก
และเสียชีวิตได โดยเฉพาะในภาวะเครียด(stress)หรือการติดเชื้อที่รุนแรง(3, 4)
ในชุมชนพบการปลอมปนสเตียรอยดในยาลูกกลอน การศึกษาของสมิง เกาเจริญ
ป 2535 พบสเตียรอยดในยาลูกกลอน รอยละ 30 การศึกษาของรัตนาวดี ณ นคร
ป 2542 พบยาลูกกลอนในพื้นที่อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน มีสเตียรอยดผสม
รอยละ 53.98(4) และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในป 2548, 2549 และ
* โรงพยาบาลขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
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2550 พบวามีการปนเปอนของสเตียรอยดในยา
ลูกกลอน รอยละ 40, 48 และ 61 ตามลําดับ โดย
การปนเปอนที่พบมาก คือ เด็กซาเมททาโซน และ
เพรดนิโซโลน(3) ประชาชนไดยาทีม่ กี ารปนเปอ นของ
สเตียรอยดจากชองทางตางๆ ไดแก ยาชุด ยาตม
สมุ น ไพร ยาลู ก กลอน ยาแผนป จ จุ บั น ยาผง
แผนโบราณ ยาแคปซูล/นํ้าแผนโบราณ อื่นๆ และ
ไมทราบแหลง รอยละ 26.30, 23.50, 21.80, 13.40,
7.80, 5.70, 1.00 และ 0.5 ตามลําดับ(4) สอดคลอง
กั บ รายงานการคุ  ม ครองผู  บ ริ โ ภค อํ า เภอขุ ขั น ธ
พบวาประชาชนมีโอกาสไดรับสเตียรอยดจากยา
แผนปจจุบันทั้งในรูปยาชุด ยาฉีดจากคลินิก สถาน
พยาบาล โดยเฉพาะคลินิก สถานพยาบาลที่ฉีดยา
แกปวดกลามเนือ้ ปวดกระดูกแกชาวบาน(5) ประชาชน
ทัว่ ไปรับรูอ นั ตรายของสเตียรอยดอยางผิวเผินเทานัน้
คือ ใบหนากลม แผลในกระเพาะอาหาร เปนตน
แตไมรูวาทําใหติดยา ถาไมไดรับจะเกิดภาวะขาด
สเตียรอยดฮอรโมน (ออนเพลีย เบื่ออาหาร ไข
ปวดตามขอ คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ทองเสีย
ปวดกลามเนือ้ กลามเนือ้ ออนแรง ซึมเศรา วิกลจริต
เปนตน)(4) จึงเขาใจวานั่นเปนความเจ็บปวยจาก
โรคเดิมของตนเอง ทําใหตอ งการสเตียรอยดมากขึน้

บ อ ยขึ้ น เพื่ อ บํ า บั ด ความไม ส บายจากภาวะขาด
สเตียรอยด(5)
การแกปญหาที่ผานมา จังหวัดศรีสะเกษเนน
ไปทีด่ า นการแกปญ
 หาของแหลงกระจายยา (SUPPLY
SIDE) เชน รานชํา รานขายยา คลินกิ สถานพยาบาล
รถเร ฯลฯ แตยังไมไดมองไปที่การใช (DEMAND
SIDE) รายงานการคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาล
ขุขันธ พบวามีผูปวยที่มีประวัติไดรับสเตียรอยดเกิด
ภาวะช็อคขณะนอนที่โรงพยาบาล จํานวนเดือนละ
4 – 5 ราย(6) แตการวินจิ ฉัยวามีความสัมพันธกบั การ
ไดรบั ยาสเตียรอยดยงั ไมชดั เจน ยังไมมผี ลตรวจทาง
หองปฏิบัติการยืนยัน ดังนั้น จังหวัดศรีสะเกษจึงได
พัฒนาระบบการคนหา คัดกรอง สงตอ วินจิ ฉัย และ
รักษาพยาบาลผูป ว ยทีไ่ ดรบั สเตียรอยด โดยเชือ่ มโยง
ตัง้ แตระดับหมูบ า นโดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ า น
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลโดยเจาหนาที่
สาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ และโรงพยาบาลชุมชน
โดยทีมสหวิชาชีพ ในอําเภอขุขันธ ป 2552 และ
ขยายไปสูอ ําเภอพยุห กันทรารมย และอุทมุ พรพิสยั
ในป 2553 เพือ่ ใหผปู ว ยภาวะ Cushing’s syndrome
และภาวะตอมหมวกไตบกพรอง (Adrenal insufficiency)
ไดรับการรักษาที่ถูกตอง
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบการคนหาและสงตอผูปวย
ไดรบั สเตียรอยดในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู  บ  า น การคั ด กรองและส ง ต อ ผู  ป  ว ยที่ ไ ด รั บ
สเตียรอยดในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดย
เจาหนาทีส่ าธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ และการตรวจ
วินิจฉัย รักษาพยาบาลผูปวยไดรับสเตียรอยดใน
โรงพยาบาลชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพ โดยใชแบบ
ประเมินผูปวย โครงการการจัดการสเตียรอยดโดย
เครือขายชุมชน (ดูในภาคผนวก)

การดําเนินงาน
ประชุมชี้แจงการใชเครื่องมือเก็บขอมูลแก
อสม. เจาหนาที่สาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ และ
สหวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน หมูบ า น อสม.ลงไป
คนหาตาม สวนที่ 1 ประวัตสิ งสัยการไดรบั สเตียรอยด

ในชุมชน ในชวงเวลา 3 เดือนที่ผานมา ถาพบวา
เขาเกณฑขอใดขอหนึ่ง กรอกขอมูลและนัดหมายให
ไปคัดกรองตอที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ผูชวยเจาหนาที่ฯ ซักประวัติบันทึกขอมูล สวนที่ 2
ข อ มู ล ทั่ ว ไป และส ว นที่ 3 อาการที่ ค นไข บ อก
เจาหนาทีส่ าธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพซักประวัตติ รวจ
รางกายตาม สวนที่ 3 และสวนที่ 4 การตรวจรางกาย
เมือ่ มีประวัตแิ ละผลการตรวจรางกายเขาตามเกณฑ
ทีก่ าํ หนดทัง้ สองสวนจึงสงตัวและแนบผลประเมินสง
ผูปวยไปโรงพยาบาลชุมชน ใหแพทยตรวจรางกาย
และสวนที่ 5 การตรวจทางหองชันสูตร ถาพบวา
ผูป ว ยเกิดภาวะ Cushing ‘s syndrome หรือ Adrenal
insufficiency แพทยจะสงพบเภสัชกรซักประวัตบิ นั ทึก
ขอมูลในโปรแกรมใหบริการ สําหรับเตือนเวลาใหการ
รักษาหรือเมื่อผูปวยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ทําใหทมี สหวิชาชีพเฝาระวังปองกันการเกิดภาวะช็อค
ได

ผลการทํางาน
ในพื้นที่ดําเนินการอําเภอพยุห กันทรารมย
และอุทุมพรพิสัย จํานวน 10, 7 และ 6 หมูบาน
ตามลําดับ อสม.คนพบผูปวยที่มีประวัติสงสัยไดรับ
สเตียรอยดในชวงเวลา 3 เดือนที่ผานมา จํานวน
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1,192 ราย จากการกินยาชุด, ยาฉีดจากคลินกิ /สถาน
พยาบาล, ยาตม/ยาหมอ, ยาลูกกลอน และยาจาก
รถเร รอยละ 46.53, 18.50, 18.50, 10.12 และ
6.35 ตามลําดับ ไปรับคัดกรองทีโ่ รงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จํานวน 297 ราย พบวามีลกั ษณะเขา
ไดกับอาการคุชชิ่ง จํานวน 41 ราย จึงไดสงตอที่โรง
พยาบาลศรีสะเกษ กันทรารมย อุทมุ พรพิสยั แพทย
ตรวจวินจิ ฉัยวามีภาวะ Cushing’s syndrome 6 ราย
และในจํานวนดังกลาว ไดรบั วินจิ ฉัยวาเกิดภาวะตอม
หมวกไตบกพรอง (Adrenal insufficiency) 4 ราย
หรือคิดเปนมากกวา 10% ของคนที่มีลักษณะเขาได
กับอาการคุชชิ่ง (41 ราย) จึงใหการรักษาตอเนื่อง
โดยทีมสหวิชาชีพ
เภสัชกรและเจาหนาทีไ่ ดคนื ขอมูลสูป ระชาชน
เพือ่ ใหความรูจ ากความจริง และรณรงคใหประชาชน
ลดการบริโภคยา ใชยาทีเ่ สีย่ งจากการไดรบั สเตียรอยด

สรุป
ผลการคนหา คัดกรอง และวินิจฉัยผูปวยที่
ไดรบั สเตียรอยด พบวามีผปู ว ยทีเ่ กิดภาวะ Cushing’s
syndrome จํานวน 6 ราย และในจํานวนดังกลาว
ได รั บ วิ นิ จ ฉั ย ว า เกิ ด ภาวะต อ มหมวกไตบกพร อ ง
(Adrenal insufficiency) จํานวน 4 ราย ซึง่ อาจเปน
สัดสวนที่นอย แตเมื่อพิจารณาจากจํานวนกลุมเสี่ยง
ที่เขามารับการคัดกรองมีจํานวนนอย (297 จาก
1,192) รวมทัง้ ความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการทีป่ ระชาชน
มีโอกาสไดรับสเตียรอยด จากแหลงตางๆ ไมวาจะ
มาจากการบริโภคยาชุด ยาฉีด ยาลูกกลอน ยารถ
เร ที่พบวามีสัดสวนในเกณฑที่สูง สอดคลองกับการ
ศึกษาในตําบลศรีตระกูล อําเภอขุขนั ธ(7) พบวา อสม.
คนพบผูที่มีประวัติสงสัยไดรับสเตียรอยด 137 คน
ไปรับคัดกรองทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนน
78 คน เจาหนาทีค่ ดั กรองผูป ว ยทีม่ ภี าวะคุชชิง่ สงตอ
โรงพยาบาลขุขันธ 4 คน อายุรแพทยวินิจฉัยวามี
ภาวะคุชชิ่ง 2 ราย ภาวะตอมหมวกไตบกพรอง
1 ราย และมีทั้งสองอาการ 1 ราย

ขอเสนอแนะ
การใชสเตียรอยด มิใชปญ
 หาทางสาธารณสุข
เทานั้น แตเปนปรากฎการณทางสังคมที่สะทอนถึง
สภาวะเศรษฐกิจ ความยากจน สังคม วัฒนธรรม และ
ความไมเปนธรรมในสังคม การขาดโอกาส ขาดความรู
ความลําบากในการใชสทิ ธิรกั ษาพยาบาล ดังนัน้ การ
แกปญหานี้ตองหาวิธีการอยางเหมาะสม สอดคลอง
กับวิถีชีวิต และการอยูการกินของประชาชนดวย
อยางไรก็ตาม ในการศึกษายังพบวา หลังการ
คนหาของ อสม. มีคนทีเ่ ขารับการคัดกรองทีโ่ รงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ในสัดสวนทีน่ อ ยคือ 297 ราย
จากทั้งหมด 1,192 ราย ซึ่งอาจทําใหอุบัติการณ
การเกิด Cushing’s Syndrome หรือ Adrenal insufficiency นอยกวาจริงมากก็ได
ป จ จุ บั น ประชาชนไม ไ ด มี ค วามเสี่ ย งได รั บ
สเตียรอยดจากยาชุดและยาลูกกลอนเทานัน้ แตการ
ไดรบั ยาฉีด โดยเฉพาะยาฉีดแกปวดขอ ปวดกลามเนือ้
ก็เปนความเสีย่ งเชนกัน จึงควรไดรบั การศึกษาเพิม่ เติม
แมจะเปนเรือ่ งยาก เนือ่ งจากไมมหี ลักฐานทีผ่ ปู ว ยจะ
สามารถถือออกมาตรวจสอบไดเหมือนยาเม็ด
แม ป ระชาชนจะมี ค วามรู  ความเข า ใจถึ ง
อันตรายจากการไดรับสเตียรอยดอยางไมเหมาะสม
และเกิดความระมัดระวังในการรับประทานยามากขึน้
แตความรูนี้จะไมเกิดประโยชนเลยถาประชาชนไม
สามารถตรวจสอบไดวา ยาทีก่ นิ นัน้ คือยาอะไร เพราะ
คลินิก/รานขายยาสวนใหญมากกวา รอยละ 90 ไม
ระบุชอื่ ยาบนซองยาหรือฉลากยา(8) ดังนัน้ การรณรงค
ใหมีชื่อยาและคําแนะนําอยางครบถวน เพียงพอใน
ฉลากยาจึงเปนเรือ่ งทีค่ วรทําคูข นานดวย เพือ่ ใหเกิด
ประโยชนในการคุมครองสุขภาพผูใชยาอยางแทจริง
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ภาคผนวก
แบบประเมินผูปวย โครงการ การจัดการสเตียรอยดโดยเครือขายชุมชน
ชื่อ-สกุล .................................... อายุ ........ ป เพศ …… ที่อยู ....................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สวนที่ 1 ประวัติสงสัยการไดรับสเตียรอยดในชุมชน ในชวงเวลา 3 เดือนที่ผานมา
 กินยาลูกกลอน
 กินยาชุด
 ฉีดยาแกปวด
 กินยารถเร
 กินยาหมอ/ยาตม  อื่นๆ ..................................................................................

สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป
นํา้ หนัก ....... กิโลกรัม สวนสูง ....... เซนติเมตร วัดเสนรอบเอว ....... เซนติเมตร ความดันโลหิต ....... mmHg
สวนที่ 3 อาการที่คนไขบอก
 เหนื่อยออนเพลีย  กินขาวไมได  วิงเวียน  คลื่นไส / อาเจียน
 ปวดกระดูก
 ซึมเศรา
 ปวดศีรษะ  ทองเสีย
 อืน่ ๆ ...............................
สวนที่ 4 การตรวจรางกาย
 หนาอูม(moon face)
 หนวดเคราดก(hirsutism)
 อวน (truncal obesity)
 รอยคลํ้าที่ซอกพับ (acanthosis nigricans)
 บวม(edema)
 จุดจํ้าเลือดตามตัว (ecchymosis)
สวนที่ 5 การตรวจทางหองชันสูตร
 CBC ………………..….…
 Blood sugar ………..… mg%








โหนกที่แกม(buffalo hump)
รอยแตกที่ทอง/ตนขาดานใน(purplish striae)
ผิวคลํ้า(hyperpigmentation)
สิว(acne vulgaris)
กลามเนื้อออนแรง (prox. muscle weakness)
อื่นๆ....................................................................

 Electrolyte ………………………
 Low dose dexamethasone suppression test …………………
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การจัดการปญหา
ยาไมเหมาะสม
ในชุมชน : กรณีศกึ ษา
จังหวัดยโสธร

ภก.กาญจนพงษ เพ็ญทองดี*

ใ

นชวงหลายปที่ผานมา เราจะพบวา การใชยาในสังคม นอกจากปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นและมูลคาที่เพิ่มขึ้น
แลวนัน้ ยังพบวา เรือ่ งความปลอดภัยในการใชยา ยังมีผลกระทบในระบบสุขภาพโดยรวมอยางยิง่ จากรายงาน
ผลการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การสํารวจสถานการณการใชยาชุดแกปวดในอําเภอนํา้ พอง จังหวัดขอนแกน” พบวา
ยาชุดซึ่งมีสวนผสมของยาสเตียรอยดนั้น พบหาไดงายในชุมชน และประชาชนในชุมชน ถึงแมจะทราบวา
มีอนั ตรายและผลเสียจากการใชยา แตยงั คงมีพฤติกรรมดานการบริโภคยาชุดอยู เนือ่ งจาก หาไดงา ย สะดวก
และราคาถูก(1) และยังพบวามีการใชยาเกินจําเปนดวย(2)

* เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
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จากการสํารวจขององคการอนามัยโลก พบวา
ปญหาการใชยาในมนุษยและสัตวนนั้ พบวา มีปญ
 หา
ทัง้ ดานการใชยาทีไ่ มถงึ ขนาดการรักษา, การวินจิ ฉัย
ที่ผิดพลาดที่นําไปสูการใชยาไมเหมาะสม, การไมมี
ความรวมมือในการรักษา โดยเฉพาะกลุม ยาปฏิชวี นะ(3)
ปญหาการบริโภคยาในประเทศไทย จากการศึกษา
เมื่ อ ป 2549 นั้ น พบว า มี การผลิ ต และนําเขา
ยาปฏิชวี นะ เปนมูลคาสูงกวา 16,000 ลานบาท หรือ
เกือบ 1 ใน 4 ของมูลคาการรักษาดวยยาทั้งหมด(4)
และขอมูลการใชยาทีม่ กี ารศึกษาในโรงพยาบาลทัว่ ไป
และโรงพยาบาลศูนยในประเทศไทย พบวา มีการใช
ยาปฏิชวี นะทีไ่ มเหมาะสม ระหวาง รอยละ 24.8 –
รอยละ 91(5)
จากการศึกษาการดําเนินเผยแพรประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับปญหาการกระจายยาสเตียรอยดในรานคา
และรานชํา ผานเครือขาย อย.นอย ในสถานศึกษา
ซึ่ ง เป น นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาทั้ ง 5 แห ง
พบความแตกต า งอย า งชั ด เจน ในพื้ น ที่ ที่ นํ า ร อ ง
ในการดําเนินงานของนักเรียน อย.นอย กับพื้นที่
นอกเขตนํารอง โดยอัตราความเขาใจอันตรายจาก
ยาสเตียรอยดและสารหามใชในเครื่องสําอางของ
นักเรียนและประชาชนในเขตนํารองเปนรอยละ 73.95
และรอยละ 80 ตามลําดับ ขณะที่เด็กนักเรียนและ
ประชาชนนอกเขตพื้นที่นํารอง มีความเขาใจเพียง
รอยละ 26.64 และรอยละ 12 ตามลําดับ
นอกจากนี้ การศึกษาสถานการณการใชยาที่
ไมเหมาะสมในจังหวัดยโสธรเอง ไดดาํ เนินการสํารวจ
ขอมูลในเขตพื้นที่อําเภอเมืองยโสธร และอําเภอ
คําเขื่อนแกว ในกลุมเปาหมาย ไดแก โรงพยาบาล
ยโสธร, โรงพยาบาลคําเขือ่ นแกว, รานขายยาประเภท
ขย 1 ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร และเทศบาลตําบล
คําเขือ่ นแกว และรานชํา โดยรายงานขอมูลเบือ้ งตน
พบวา รานชําที่ทําการสํารวจทั้งหมด 21 ราน ใน
2 อําเภอมีการจําหนายยาอันตราย โดยเฉพาะกลุม
ยาปฏิชีวนะ เกือบทุกราน (รอยละ 94) และพบวา
ประชาชนในชุมชน มีองคความรูแ ละการซือ้ หายาไป
ใชในครัวเรือน ทีไ่ มเหมาะสม การใชผดิ วัตถุประสงค
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การใชทเี่ สีย่ งตอการแพ หรือ อาการอันไมพงึ ประสงค
จากการใชยาและการดื้อยาได โดยเฉพาะในกลุม
ยาปฏิชีวนะ ซึ่งขอมูลดังกลาวสอดคลองกับรายงาน
สรุปผลการดําเนินการทัง้ ประเทศ ของแผนงานสราง
กลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ที่ทํา
การสํารวจ คือ มีการใชยาและจําหนายยาปฏิชีวนะ
ในร า นชํ า ในชุ ม ชน สู ง ถึ ง ร อ ยละ 33.15 และ
ประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมการใชยาทีไ่ มเหมาะสม
สูงถึงรอยละ 39.92 ดังนั้น ทางพื้นที่จังหวัดยโสธร
จึงไดดําเนินโครงการจัดการปญหายาในชุมชน ใน
ลักษณะการสรางเครือขาย เรียนรูสถานการณของ
ปญหา ผานวิถชี มุ ชน และลดปญหา ทัง้ การกระจาย
ยาที่ไมเหมาะสม สรางองคความรูดานการใชยาที่
ถูกตองในกลุม ยาปฏิชวี นะ และปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การใชยาในระดับชุมชน ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเกิดประสิทธิผล
ในภาพรวมของระดับจังหวัด
การดําเนินงาน ไดทาํ การศึกษา ในพืน้ ทีน่ าํ รอง
16 ตําบล ใน 9 อําเภอ ของจังหวัดยโสธร ซึ่งใน
แตละชุมชนมีการดําเนินการในรูปแบบทีแ่ ตกตางกัน
บางพื้นที่ทําในเวลาราชการ โดยใชสวนราชการเปน
แกน, บางพืน้ ทีป่ รับเขากับบริบทของพืน้ ที่ อาทิ ตําบล
ดงแคนใหญ และตําบลกําแมด โดยใชนอกเวลา
ราชการ ตอนเย็นและตอนคํ่า สัมพันธกับฤดูดํานา
หรือแมแตประชาชนในตําบลกูจ าน อําเภอคําเขือ่ นแกว
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และสะทอน
ปญหาดานยาในชุมชนได เกิดมติชุมชน วาดวยการ
หามจําหนายยา รถเร และการขายรูปแบบอื่นๆ ซึ่ง
ใหประชาชนมีสวนรวม และออกกฎชุมชน และ
ที่ตําบลหนองคู มีการทํามติรวมของผูประกอบการ
รานชําวาดวยวาระการไมจาํ หนายยาอันตรายในชุมชน
นอกจากนี้ เครือขายวิทยุ อสมท. จังหวัดยโสธร,
วิทยุชมุ ชนและประชาสัมพันธกถ็ อื เปนภาคีเครือขาย
และกลไกที่สําคัญยิ่งในการสื่อสารกับประชาชน ใน
การทีจ่ ะรณรงคและเฝาระวังสถานการณตา งๆ ในชุมชน
ในบางรายการของสถานี มีการสัมภาษณ บุคลากร
ทางการแพทย ทัง้ แพทยและเภสัชกร ในดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ กิจกรรมหลักอื่นๆ มีการประสานแนวคิด

อาทิ กลุม ยาสามัญประจําบาน และรายการยาอันตราย
อื่นๆ ซึ่งผูประกอบการไมทราบวาจําหนายไมได มี
มากถึงรอยละ 86.04 – 100 ในแตละพื้นที่ โดยเมื่อ
แยกเปนกลุม จะพบวา กลุม รายการยาทีพ่ บวามีการ
จําหนายในรานชํา และเปนยาอันตราย มากที่สุด 5
อันดับแรก ไดแก Aspirin powder, Tetracycline
500 mg, Pseudoephedrine compound, Piroxicam
10 mg, และ Pennicilin 400,000 IU ตามลําดับ
สรุปผลการสํารวจเปรียบเทียบกอนและหลัง
ดําเนินกิจกรรมในแตละชุมชนในภาพรวม พบวา
การจํ า หน า ยยาที่ ห  า มจํ า หน า ย (นอกเหนื อ จาก
รายการยาสามัญประจําบาน ลดลงจากรอยละ 47.33
เปนรอยละ 45.25 (เปาหมายตํ่ากวารอยละ 30)
และนอกจากนี้ ในดานความสําเร็จของการดําเนิน
กิจกรรม การเขาถึงความรู การสรางสือ่ ประชาสัมพันธ
การรณรงคการใชยาที่เหมาะสม รวมถึง ขอมูลการ
ใชยา และวิธกี ารใชยาอยางปลอดภัย สําหรับประชาชน
ทีไ่ ดดาํ เนินการในพืน้ ทีน่ นั้ ไดทาํ การสํารวจองคความรู
ของกลุมตัวอยาง 3 กลุม ไดแก ผูประกอบการราน
ชํา, ครัวเรือนในชุมชน, และนักเรียน ดังตารางที่ 1
สอดแทรก กับงานโรงพยาบาลและชุมชน โดยใช
แนวคิด ปฏิทินชุมชนและแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร
ในระดับชุมชน อาทิ “พอใหญ แมใหญ อยาจายยา
หนู”, “กินเขาพาแลงผูส งู อายุ”, “สืบสานลานวัฒนธรรม”
และการบูรณาการแพทยแผนไทยเขาสูชุมชน โดย
ทีมงานแพทยแผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม เปนตน
จากการดําเนินการสํารวจสถานการณการ
กระจายยาทีไ่ มเหมาะสม กลุม ยาปฏิชวี นะทีพ่ บบอย
ในรานชํา 5 รายการแรก ไดแก Erythromycin,
Penicillin, Tetracycline, Cotrimoxazole, Chloramphenical และการสํารวจความรูของผูประกอบการ
รานชํา ดานความปลอดภัยและยาที่จําหนาย พบวา
ไมมีความรูดานอันตรายและวิธีการใชยาปฏิชีวนะ
อัตราที่เหมาะสม รอยละ 94.50
โดยในรายละเอียดของการรวบรวมขอมูลนั้น
พบวา ผูประกอบการรานชําขาดองคความรูที่สําคัญ
ในเรื่องรายการยา ที่สามารถจําหนายได หรือไมได

บทเรียนความสําเร็จ
แมความสําเร็จในการลดการจําหนายยาที่
หามจําหนายจะไมถือเปนเปาหมายก็ตาม สิ่งที่พบ
มีการเปลีย่ นแปลงและมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ งนัน้
ทีเ่ ห็นไดชดั คือ การรวมกลุม กัน ของเครือขายตางๆ
ทีม่ คี วามสนใจและมุง ในการทํางานดานการคุม ครอง
ผูบริโภค ทั้งในระดับชุมชน สถานศึกษา และการ
เกิดรวมกันของทุกเครือขาย โดยมีแกนกลาง คือ
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนและสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ เปนเจาภาพหลักและเปลีย่ นบทบาท
มาเปนเจาภาพรวม ในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานสุขภาพและการเฝาระวังดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ตางๆ รวมกับชุมชน เกิดเปนภาคีเครือขายเฝาระวัง
และจัดการปญหายาและผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งเปน
การวมกลุม กันของหลายภาคสวน ทัง้ ภาครัฐ ทองถิน่
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ตารางที่ 1 ผลการสํารวจความรูของกลุมเปาหมาย 3 กลุม แยกเปนรายชุมชนใน 9 อําเภอ
ตําบล/อําเภอ
1. สิงห/เมืองยโสธร
2. หนองคู/เมืองยโสธร
3. นํ้าคําใหญ/เมืองยโสธร
4. ทรายมูล/ทรายมูล
5. หองแซง/เลิงนกทา
6. ศรีแกว/เลิงนกทา
7. ไทยเจริญ/ไทยเจริญ
8. ยอ/คําเขื่อนแกว
9. โพนทัน/คําเขื่อนแกว
10. ดงแคนใหญ/คําเขื่อนแกว
11. กูจาน/คําเขื่อนแกว
12. สงเปอย/คําเขื่อนแกว
13. พระเสาร/มหาชนะชัย
14. ตูม/คอวัง
15. กําแมด/กุดชุม
16. ศรีฐาน/ปาติ้ว
เฉลี่ยทั้ง 16 ตําบล

ผูประกอบการรานชํา
กอน
หลัง
10.27
14.50
12.33
45.00
12.00
47.5
9.25
32.00
15.33
40.25
10.17
39.75
12.32
46.00
12.25
38.33
13.35
33.16
10.33
40.50
12.67
52.16
9.37
24.67
13.33
10.13
8.25
12.67
11.33
41.25
10.67
50.36
35.71
11.25

และประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
เฉพาะเทศบาล, องคการบริหารสวนตําบล ถือวามี
สวนสําคัญยิ่งในการที่จะผลักดันนโยบายดานการ
คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ใหเกิดขึ้น
ในพื้นที่นั้นๆ และที่สําคัญ คือ ภาคประชาชนที่มี
สวนรวมรับผิดชอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
สุขภาพตางๆ ทีจ่ ะมีการจําหนายในชุมชนของตนเอง
“การมีสวนรวม” ถือวา เปนปจจัยหลักทีส่ าํ คัญอยาง
ยิง่ ในการทีจ่ ะทําใหเกิดความยัง่ ยืนและตอเนือ่ งในการ
ดําเนินงานรวมกับชุมชน
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ครัวเรือน
กอน
หลัง
21.00
35.25
15.25
31.25
10.15
17.92
10.25
41.89
21.23
48.00
15.33
32.50
24.16
51.50
15.98
21.33
17.17
26.67
19.21
32.33
20.25
39.81
17.35
19.03
15.75
17.46
14.15
27.67
19.19
45.00
23.33
41.11
17.48
35.23

นักเรียน
กอน
หลัง
22.35
28.07
23.50
33.50
27.27
35.02
25.75
25.71
21.33
36.64
26.67
32.75
23.33
32.56
19.25
29.25
26.75
35.75
20.09
36.25
27.67
42.25
29.35
35.26
26.33
32.50
29.25
39.50
40.27
51.22
22.33
23.00
25.72
33.50

ในแตละพืน้ ที่ ความยากงายในการดําเนินการ
จะมีความแตกตางกัน ขึน้ กับบริบทของชุมชน ความ
สัมพันธและโครงสรางของสังคมในชุมชนนั้นๆ เชน
ในชุมชนตําบลสิงห อําเภอเมืองยโสธร พบการจําหนาย
และบริโภคยาปฏิชีวนะ มากถึง รอยละ 71.11 และ
ยากลุมแกปวด รอยละ 61.44 ซึ่งพื้นที่สวนใหญ
หางไกลโรงพยาบาล และถึงจะมี รพสต.สิงห แต
ประชาชนสวนใหญ ใหความเห็นวา สะดวกในการ
เรียกหายาที่รานชําดวยตนเองมากกวา ซึ่งปญหา
ดังกลาว ควรเพิ่มกิจกรรมสรางความตระหนักใน
ปญหาระยะยาวและตอเนือ่ ง และสรางความสัมพันธ
ที่ดีระหวางสถานบริการภาครัฐกับประชาชนในการ

เขาถึงบริการดานยาที่จําเปน และบางพื้นที่มีกลุม
ผูป ระกอบการดําเนินการในลักษณะรถเร แตไปขายสง
ที่ พื้ น ที่ อื่ น การแก ป  ญ หาต อ งอาศั ย มาตรการทั้ ง
ทางกฎหมาย และการปราม รวมทัง้ ขอความรวมมือ
โดยภาคประชาชน และทองถิ่น
ทายสุดนี้ การรวมกันดําเนินงาน การเปด
โอกาสใหชมุ ชนและพืน้ ที่ ไดรว มในการสะทอนปญหา
และมุมมองของระดับพืน้ ที่ เพือ่ ใหเกิดการมีสว นรวม
และรวมออกแบบกิจกรรมที่สอดคลองกับปญหาที่
แทจริง โดยใหภาครัฐและสาธารณสุข เปนผูส นับสนุน
กระบวนการและวิชาการ รวมทัง้ รวมดําเนินการดวย
ในบางกิจกรรม ในหลายๆ กิจกรรม กอเกิด เปน
เครือขายเฝาระวังและจัดการปญหายาและผลิตภัณฑ
สุขภาพจังหวัดยโสธร และรวมกับเครือขายๆ ทีม่ กี าร
ดําเนินงานดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของคนยโสธร อาทิ เครือขายเกษตร
อินทรีย, เครือขายรักการอาน, เครือขายการวิจยั เพือ่
ทองถิ่น และเครือขายตําบลสุขภาวะ เพื่อใหจังหวัด
ยโสธรเปน “จังหวัดที่นาอยูที่สุด”
อยางไรก็ตาม การทํางานจําเปนตองมีการ
สงเสริมและผลักดันใหเกิดเปนนโยบาย ในระดับจังหวัด
หรือเขต ในการจัดการดานสุขภาพ ในบริบทของชุมชน
โดยเนนใหชุมชนมีสวนรวม และใหเครือขายวิชาชีพ

เภสั ช กรรมในแต ล ะระดั บ ประสานงานร ว มกั บ
เครือขายตางๆ ในการเฝาระวังและจัดการปญหายา
และผลิตภัณฑสุ ขภาพ รวมทั้งขยายพื้ นที่ในการ
ดําเนินงาน ใหครอบคลุมในระดับพื้นที่ หรือภูมิภาค
ใกลเคียง อาทิ จังหวัดรอยตอทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ กัน ในกลุม
ประชากร ทีม่ คี วามเชือ่ ทัศนคติ และการเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพในบริบทที่ใกลเคียงกัน เนื่องจากยังคง
พบปญหา ในเขตรอยตอของพืน้ ทีค่ วรจัดใหมกี จิ กรรม
การถอดบทเรี ย น ในพื้ น ที่ ห รื อ ชุ ม ชนที่ มี ผ ลการ
ดําเนินงานสําเร็จและโดดเดนดานนวัตกรรม หรือ
กระบวนการความรวมมือของภาคีเครือขายตางๆ ใน
ชุมชน ทัง้ ภาครัฐ ทองถิน่ ศาสนา และภาคประชาชน
สุดทายคือ บุคลากรสุขภาพสาขาตางๆ อาทิ
เภสัชกร และนักวิชาการสาธารณสุข หรือกลุม อสม.
ควรมีการปรับแนวคิด และเจตคติในการดําเนินงาน
และสรางเปาหมายรวม รวมถึงออกแบบแนวคิดการ
ดําเนินงานเชิงบูรณาการ และสรางเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูร ะหวางกลุม เพิม่ เติมทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต
เพือ่ สานพลังและกอใหเกิดกิจกรรมทีห่ ลากหลายและ
สอดคลองในการทีจ่ ะทําให จังหวัดยโสธร “เปนจังหวัด
ที่นาอยูที่สุด” ในป 2556 ตอไป
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Schodts

การจัดการปญหายาไมเหมาะสมในชุมชุน :
กรณีศึกษาอําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
ภก.ภูริทัต ทองเพ็ชร*

อ

ำเภอโคกเจริญ เปนอําเภอเล็กๆ ซึ่งอยูหางไกลจากตัว
เมืองลพบุรีประมาณ 85 กิโลเมตร เมื่อประมาณป
2552 โคกเจริ ญ ได ส ร า ง “ชุ ม ชนปลอดยาชุ ด ต น แบบ”
ที่บานลําโปงเพชร ซึ่งเปนโจทยที่ทาทายมาก เพราะยาชุด
ดํารงคงอยูม ายาวนานกวา 2 ชัว่ อายุคนแลว บานลําโปงเพชร
ถูกเลือกเปนพื้นที่เปาหมาย เนื่องจากเปนชุมชนเล็กๆ ซึ่งอยู
หางไกลจากตัวอําเภอโคกเจริญประมาณ 30 กม. ชาวบาน
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจางทําไรเปนหลัก
การคมนาคมไมคอยสะดวก และที่สําคัญเปนเขตรอยตอ
ระหวาง อ.ไพสาลี จ.นครสวรรค และ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ
ซึ่งเปนเสนทางลําเลียงยาชุด ยาสเตียรอยด เขาสูอําเภอ
โคกเจริญอยางแพรหลาย

* หัวหนาฝายเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลโคกเจริญ จังหวัดสพบุรี
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แหลงกระจายยาตางๆ ในชุมชนยังมีใหบริการ
อยูแพรหลาย เชน รถขายกับขาว (รถพุมพวง)
รานชํา หนังขายยา งูขายยา ลิงขายยา และลาสุด
พบจรเขขายยาทีโ่ คกเจริญซึง่ ผูป ระกอบการสวนใหญ
เลือกที่จะขายในพื้นที่นอกเขตเมือง เมื่อยาชุดยังมี
ใหชาวบานไดใชอยางสะดวกแตในขณะเดียวกัน
สถานบริ ก ารที่ รั ฐ จั ด ให ยั ง มี ขี ด จํ า กั ด อย า งมาก
ไม ส ามารถตอบสนองต อ วิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ า นได
เมือ่ เปรียบเทียบกับการใหบริการของรถพุม พวงซึง่ มี
ประมาณ 6 คัน/วัน ที่ตระเวนมาขายในหมูบาน ซึ่ง
รถดังกลาวมาจากอําเภอใกลเคียงทั้งหมด รถขาย
กับขาวจึงเปนแหลงกระจายยาชุดสูช มุ ชนและรานชํา
เปนอีกปรากฏการณหนึง่ ทีพ่ บเห็นไดทวั่ ไป นอกจาก
นั้น รานยา (อําเภอใกลเคียง) ขายยาชุดใหรานชํา
ครั้งละ 200 – 300 ชุด จึงไมแปลกที่ยาชุดยังดํารง
คงอยูคูสังคมโคกเจริญจวบจนปจจุบันสมัย

Discovery
ığęŕû
õėĤüĦĖ
ĖĦþĬĈ

ėŖĦčĖĦĳčþĬĕþč

1<ėŖĦč

ėŖĦčĖĦġ^ĳõęŖİøĩĖû 1<ėŖĦč
ėĊöĦĖõĥĎöŖĦě

8øĥčaěĥč

ėĊİėŕęĨûöĦĖĖĦ

4øĥč

ėĊİėŕğĕġęŶöĦĖĖĦ
ėĊİėŕûĭöĦĖĖĦ

3øĥč

รูปที่ 1 แสดงแหลงกระจายยาชุด
และสเตียรอยดในชุมชน

3øĥč

การแกปญหายาชุดและสเตียรอยด จึงได
เริ่มขึ้น โดยเริ่มจากการคนหาปญหาวาในชุมชน
มีแหลงกระจายยาชุดและสเตียรอยดจากที่ใดบาง
ซึ่งไดขอมูลดัง รูปที่ 1
การทีจ่ ะทําใหทกุ คนอยากเขามารวมแกปญ
 หา
นั้นไมใชเรื่องงาย เพราะการที่เราสรุปวายาชุด คือ
ปญหาของชุมชนนั้น เปนการสรุปจากองคความรู
ของเจาหนาที่รัฐ แตชุมชนกลับรูสึกวา การใชยาชุด
คือ วิถีชีวิตปกติของชาวบาน จะเห็นไดวาปญหาที่
เกิดขึ้นกับชาวบาน คือ การรับรูความเสี่ยง (risk
perception) ที่เปนรูปธรรม จึงไดเกิดเวทีปรับฐาน
ความรูชาวบาน ซึ่งไดนําชาวบานที่กินยาชุดมานาน
และไดรบั ผลกระทบจากยาชุดจริง เชน หนาบวมและ
เปนโรคไต ภาวะกระดูกพรุนรุนแรงเดินไมได แพยา
จากยาชุด รวมเปนวิทยากรและสรางองคความรูสู
ชุมชน ทําใหทกุ คนเริม่ เห็นอุบตั กิ ารณของความเสีย่ ง
และความเสียหายของรางกายจากยาชุด ทําใหทกุ คน
ตระหนักและผูใหญบานในฐานะผูนําจึงตองสราง
นโยบายชุ ม ชนเพื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายที่ จ ะเกิ ด กั บ
ลูกบาน โดยรานชําก็นอ มรับนโยบายดังกลาวมากกวา
ทีจ่ ะเห็นประโยชนแกตนเองฝายเดียว เพราะคนทีซ่ อื้
ยาชุดไปกินสวนใหญก็เปนญาติพี่นองกันทั้งนั้น
เมื่ อ พู ด ถึ ง การแก ป  ญ หาให เ ข า กั บ ยุ ค สมั ย
หลายคนมักจะพูดวาจะตองแกปญ
 หาอยางมีสว นรวม
แตหลายครัง้ ทีไ่ ดเรียนรูจ ากประสบการณการทํางาน
คําวา “การมีสวนรวม” เปนแคพิธีกรรม ไมใชการมี
สวนรวมอยางแทจริง ดังนั้นการมีสวนรวมที่แทจริง
จึงเปนสิ่งที่ทาทาย จึงไดรวบรวมภาคีเครือขายใน
ชุมชนเพื่อรวมขับเคลื่อนแกปญหาอันใหญหลวงนี้
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ĉŶėěü
ĒėĤĞûúř
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ğĕġ
ġčĦĕĥĖ

รูปที่ 2 แสดงภาคีเครือขายในชุมชน

กระบวนการเรียนรูข องเครือขายจึงเปนสิง่ สําคัญ และ
ไดออกแบบกระบวนการเรียนรูร ว มกันของเครือขาย
โดยประยุกตใช Appreciative Inquiry (AI) “สุนทรีย
สาธก” ในการดําเนินงานในครั้งนี้
กระบวนการแก ป  ญ หาโดยลงปฏิ บั ติ ก าร
แกปญหาในชุมชน ภาคีเครือขายทุกภาคสวน รวม
ปฏิบัติการตามบทบาทหนาที่ของแตละเครือขาย
ซึง่ การแกปญ
 หาในครัง้ นีใ้ ชระยะเวลา 1 ป (กุมภาพันธ
2553 – มีนาคม 2554) เภสัชกร ภูริทัต ทองเพ็ชร
เปนผูสานเครือขายภายนอกชุมชน เชน ตํารวจ
ศู น ย ป ระสานงานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพประชาชน
สาขาโคกเจริญและหนองแขม จ.ลพบุรี สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย จ.ลพบุรี สวน
องคกรภายในชุมชน ประธาน อสม. และหมออนามัย
ทําหนาทีเ่ ปนผูป ระสานงาน ผูใ หญบา น นายก อบต.
ซึ่งการแบงหนาที่การทํางานของเครือขายเปนผลดี
ตอการดําเนินงานอยางมากเพราะเครือขายไดเรียน
รูวิธีการทํางานดวยตนเอง หากขาราชการโยกยาย
ก็จะไมสงผลกระทบตอเครือขายเพราะเครือขาย
สามารถดําเนินงานไดเองทุกอยาง ซึง่ แตละภาคสวน
มีบทบาทและกระบวนการทํางานมีดังนี้

1. ผูใหญบาน นายก อบต.

– ไดประกาศเปนนโยบายชุมชน โดยใหบา น
ลําโปงเพชร เปนพื้นที่ปลอดยาชุด
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uġĞĕ^
ĞĔĦİĈķõģ
ĒėĤĞûúř

รูปที่ 3 แสดงภาคีเครือขาย
ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

– ประชาสั ม พั น ธ ห  า มร า นชํ า ขายยาชุ ด
ผานหอกระจายขาว
– อบต.สนับสนุนงบประมาณแกชมุ ชน โดย
เฉพาะ อสม. ในการทํางานรณรงคในชุมชน

2. อสม., อาสาชุมชน

– สํารวจขอมูล แหลงกระจายยาในชุมชน
– ใหความรูแกชาวบานเกี่ยวกับโทษภัยของ
ยาชุด
– ประสานงานเครือขายในชุมชน
– ใหบริการนวดแผนไทยในชุมชนทดแทน
การใชยาชุด

3. เภสัชกร, เจาหนาที่สถานีอนามัย

– วางยุทธศาสตรการแกปญหา
– เป น ที่ ป รึ ก ษาให คํ า แนะนํ า การใช ย าที่
เหมาะสมแกชุมชน
– ลงตรวจพื้นที่รวมกับเครือขาย

4. ตํารวจ

– ลงตรวจพื้นที่รวมกับเครือขาย
– บังคับใชกฎหมาย โดยภาคีเครือขายทํางาน
รวมกัน ปฏิบัติการครั้งแรกไดยึดยาในรานชํา รถเร
ขายยา และไดตักเตือน โดยไดมอบหมายใหตํารวจ
เปนผูตักเตือน เพราะจากประสบการณของผูเขียน
ชาวบานมักจะกลัวตํารวจมากกวาเภสัชกร ชาวบาน
รูสึกวาตํารวจมีหนาที่จับกุมแตเภสัชกรมีหนาที่ให

ความรู แตก็มีกรณีที่มีคลินิกเถื่อนเปดในชุมชนและ
ขายยาชุดใหชาวบาน ครั้งแรกตักเตือนโดยเภสัชกร
และสาธารณสุขอําเภอ ครั้งที่ 2 ดําเนินการจับกุม
โดยรวมกับตํารวจ อําเภอโคกเจริญอาจเปนอําเภอ
แรกในประเทศไทยที่ดําเนินคดีเองโดยไมตองพึ่ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ดําเนินคดีจับกุมเอง
และฟองศาลเอง 3 คดี คือ รานยา ขย.2 ขายยาชุด
คลินกิ เถือ่ น ขายยาชุด รถเรขายยาในชุมชน แตการ
ที่จะดําเนินคดีไดนั้นก็ไดขอมูลมาจากเครือขายใน
ชุมชน

5. พระสงฆ (เจาอาวาสวัดปาโพธิ์ทอง)

– เทศน อบรมสั่งสอน ความตายจากยาชุด
– แจกวัวให อสม.ที่ทํางานดีดานคุมครอง
ผูบริโภค เจาอาวาสวัดปาโพธิ์ทองไดวัวมาจากการ
ไถชีวิตโค – กระบือ และทานชอบชวยเหลือชาวบาน
เภสัชกร ภูรทิ ตั ไดประสานกับทานและไดทาํ ใหทา น
เห็นวา อาสาสมัครตางๆ ในชุมชน คือ ผูสียสละ
ควรสงเสริมผูทําความดีใหทําดียิ่งๆ ขึ้นไป จึงไดเกิด
การสนับสนุนวัวใหแกอาสาสมัครในการดําเนินงาน
ในครัง้ นี้ ซึง่ ทานไดมอบวัวใหชาวบานทัง้ หมดประมาณ
300 กวาตัว
– สนับสนุนโรงทานเมือ่ จัดกิจกรรมในชุมชน

6. สภาเด็กและเยาวชน

– สร า งกิ จ กรรมสร า งสรร ช ว ยจั ด ยาให
ผูสูงอายุรับประทาน ทุกวันอาทิตย
– แจงขาวสารใหชุมชนและเจาหนาที่ทราบ
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7. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอําเภอ (คปสอ.)โคกเจริญ ไดปรับบัญชียา

ใหสอดคลองกับบริบทของบานลําโปงเพชร สถานี
อนามัย มีเจาพนักงานสาธารณสุขที่เรียน 2 ปแค
2 คน ไมมีพยาบาลเวชปฏิบัติ ดังนั้นรายการยาใน
สอ.ก็จะนอยตามไปดวย โดยแตเดิมจะไมมยี าแกปวด
เชน Diclofenac, Norgesic เปนตน จึงไดจัดใหมี
เภสัชกร แพทย พยาบาลเวชปฏิบัติ ไปใหบริการ
ตรวจรักษาที่ สอ. และปรับใหมีรายการยาเพิ่มขึ้น
เพื่อรวมแกปญหาเชิงระบบ

8. แผนงานสร า งกลไกเฝ า ระวั ง และ
พัฒนาระบบยา (กพย.) ที่เห็นความสําคัญในการ
แกปญ
 หาระดับพืน้ ทีแ่ ละสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานในครั้งนี้

ขอเสนอแนะ
ความสําเร็จในการทํางานในระดับอําเภอ ก็
คาดหวังไดในระดับพืน้ ทีใ่ นเขตอําเภอ จะเห็นไดจาก
ยังคงพบปญหาการกระจายยาชุดและสเตียรอยดใน
รานยาในอําเภอใกลเคียงทีย่ งั ไมเปลีย่ นแปลง มีความ
จําเปนที่จะตองขยายพื้นที่การทํางานหรือกําหนดให
เปนนโยบายการทํางานในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค
การสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย พบวา
ยังขาดการกําหนดนโยบายในทุกระดับ ผูปฏิบัติงาน
จึงบังคับใชกฎหมายไดยาก ประเทศไทยตองรวมกัน
แกปญหาอยางจริงจัง เพื่อควบคุมแหลงกระจายยา
ที่ไมเหมาะสมใหลดลง
การให บ ริ ก ารของสถานพยาบาลของรั ฐ
ตองทํางานใหสอดคลองกับปญหาในชุมชน เชน
การกําหนดกรอบบัญชียาใน รพสต. ทีส่ อดคลองกับ
ความต อ งการของประชาชน รวมทั้ ง ระยะเวลา
การเปดใหบริการที่ประชาชนสามารถเขาถึงได และ
ควรเปดบริการ 24 ชม.

รูปที่ 4 แสดงผลสําเร็จหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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การคุมครองผูบริโภคในรานยา :

นวัตกรรมและความสําเร็จ
กรณีโครงการผูบริโภคปลอดภัย
เภสัชกรไทยไมแขวนปาย 10 จังหวัดนํารอง
ภก.ณรงคชัย จันทรพร*

สถานการณปญหาเภสัชกรแขวนปายในรานยา

1

ค

วามเสี่ยงของผูบริโภคในการไปรับบริการดานยาจากรานยา สัมพันธกับสถานการณปญหาเภสัชกร
แขวนปายในรานยาทีม่ คี วามรุนแรงขึน้ จากการตรวจสอบรานยาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาในป 2549 พบเภสัชกรอยูปฏิบัติหนาที่ในขณะตรวจประมาณรอยละ 33 เชนเดียวกับผลการตรวจสอบ
รานยาของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ อุตรดิตถ สมุทรสงคราม และนครพนม พบเภสัชกรอยู
ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นขณะตรวจ รอยละ 25, 40, 64 และ 76 ตามลําดับ ปญหาดังกลาวถือเปนการฝาฝนกฎหมาย
และสงผลตอผูบริโภคที่จะไมไดรับความปลอดภัยในการมารับยาจากรานยา ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไดรับยา
ไมถูกโรค ถูกขนาด ถูกเวลา ถูกวิธี รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดการแพยาซํ้า ไดรับยาซํ้าซอน ยาแรง ยาเสื่อม
คุณภาพ ยาหมดอายุ นอกจากนี้ ปญหาดังกลาวยังสงผลตอระบบยาของประเทศดวย

* เภสัชกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
1 “เภสัชกรแขวนปายในรานยา” หมายถึง เภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการในรานขายยาแผน
ปจจุบนั ทีไ่ มอยูป ฏิบัตหิ นาที่ตามเวลาทําการของรานขายยาเพือ่ สงมอบยา แนะนําการใชยา
แกประชาชนผูซื้อยา และหนาที่อื่นตามกฎหมายยา
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แนวคิดในการดําเนินงานโครงการ
ผูบริโภคปลอดภัย เภสัชกรไทย
ไมแขวนปาย
ความตระหนักในปญหาขางตนทําใหมเี วทีพดู
คุยในการลดความเสีย่ งจากการรับบริการของผูบ ริโภค
จากรานยา โดยภาคีเครือขายที่มารวมพูดคุย ไดแก
เภสัชกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 10 จังหวัดที่
สนใจปญหาดังกลาว คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครพนม ขอนแกน ชัยภูมิ สกลนคร กาฬสินธุ
อุตรดิตถ สมุทรสงคราม สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
และสงขลา ผู  แ ทนจากสภาเภสั ช กรรม สมาคม
เภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) และแผนงานสราง
กลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) โดยมุง
หวังจะใหเกิดกลวิธีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากภารกิจปกติทมี่ กี ารตรวจสอบรานขาย
ยาโดยพนักงานเจาหนาที่ที่ยังไมเพียงพอที่จะแกไข
ปญหาเภสัชกรแขวนปายได ซึ่งภาคีไดเห็นชอบรวม
กันในการเนนยุทธศาสตรการสงเสริมบทบาทของ
เครือขายภาคประชาชนในการปกปองสิทธิในการ
เขาถึงยาทีป่ ลอดภัยจากรานยา รวมทัง้ การจัดจําแนก
รานยาตามเงื่อนไขการอยูปฏิบัติหนาที่ของเภสัชกร

อันจะทําใหไดรปู แบบการเฝาระวังและจัดการปญหา
เภสัชกรแขวนปายที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ
ยั่งยืน รวมทั้งทราบปจจัยหรือสาเหตุที่มีผลตอการ
แขวนปาย อันจะทําใหไดมาตรการทีเ่ หมาะสมในการ
จัดการรานยากลุมเสี่ยงตามบริบทของจังหวัดและ
ความรุนแรงรวมทั้งสาเหตุของปญหาดังกลาว ซึ่งจะ
เปนบทเรียนหากจะมีการขยายผลมาตรการนี้ไปยัง
ระดับประเทศตอไป

เปาหมายโครงการ
โครงการผูบริโภคปลอดภัย เภสัชกรไทยไม
แขวนปาย ไดรบั ทุนสนับสนุนการดําเนินการจากแผน
งานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
มีจงั หวัดรวมดําเนินการ 10 จังหวัด รานขายยาแผน
ปจจุบนั จํานวน 1,170 แหง โดยมีนายณรงคชยั จันทรพร
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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เภสัชกรชํานาญการพิเศษ หัวหนา กลุม งานคุม ครอง
ผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
เปนผูร บั ผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดําเนินการตัง้ แต
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 – 31 สิงหาคม 2554
ซึ่งมีเปาหมายของโครงการที่จะสงเสริมสนับสนุนให
เภสัชกรอยูปฏิบัติหนาที่ในรานยาตามเวลาทําการที่
แจงไว และการพัฒนาความเขมแข็งของประชาชนใน
การปกปองสิทธิการเขาถึงยาที่ปลอดภัยจากรานยา

กิจกรรมที่ไดดําเนินการ
โครงการผูบริโภคปลอดภัย เภสัชกรไทยไม
แขวนปาย ตองการใหเกิดผลลัพธสําคัญ 3 ประเด็น
ไดแก สงเสริมใหเภสัชกรอยูปฏิบัติหนาที่ในรานยา
ตามเวลาทําการที่แจงไว สรางเครือขายและพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภคในการปกปองสิทธิการเขาถึงยาที่
ปลอดภัยจากรานยา และสงเสริมรานยาตนแบบ หรือ
รานยาสีขาว (รานยาทีม่ เี ภสัชกรปฏิบตั หิ นาทีไ่ มนอ ย
กวารอยละ 90 ของเวลาทําการและไมจําหนายยาที่
ฝาฝนกฎหมาย) โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อให
เกิดผลลัพธ ดังนี้

การอบรมเภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
ในรานยา
การอบรมจะใชวิทยากรจากสภาเภสัชกรรม
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย
เปนการอบรมในรูปแบบการทํากิจกรรมกลุม ใชกรณี
ศึกษาการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
เพือ่ ใหเภสัชกรผูม หี นาทีป่ ฏิบตั กิ ารในรานยาทราบถึง
ภัยอันตรายทีเ่ กิดกับประชาชนชนกรณีปญ
 หาเภสัชกร
แขวนปาย ทราบวาสวนกลางใหความสําคัญกับเรือ่ งนี้
อันจะทําใหเกิดความตระหนัก ปฏิบัติตามจรรยา
บรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
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การเฝาระวังและจัดการปญหาเภสัชกร
แขวนปายในรานยา
โดยใชรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของแตละ
จังหวัด เชน การตรวจสอบทางโทรศัพท (calling
check) การสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบเฝาระวัง การกําหนดขั้นตอนการพัฒนา
ใหมเี ภสัชกรทําหนาทีป่ ฏิบตั กิ ารจริงในรานยาเกาแบบ
ขั้นบันได (เพิ่มเวลาที่อยูปฏิบัติงานจริงจนอยูตลอด
เวลาทําการภายในปทกี่ าํ หนด) การกําหนดมาตรการ
เขมงวดในการอนุญาตรานยาใหม ฯลฯ

สรางเครือขายอาสาสมัครปกปองสิทธิ
ในการเขาถึงยาที่ปลอดภัยจากรานยา
ใชเครือขายผูบริโภคที่มีอยูเดิม เชน กลุม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ชมรมอาหาร
ปลอดภัย ชมรมคุมครองผูบริโภค ศูนยพิทักษสิทธิ
ผูบริโภค ฯลฯ มาขยายบทบาทการปกปองสิทธิให
ครอบคลุมถึงสิทธิในการเขาถึงหรือซือ้ ยาทีป่ ลอดภัย
จากรานยา โดยการจัดเวทีพูดคุยทําความเขาใจให
อาสาสมัครทราบถึงสิทธิในการเขาถึงยาที่ปลอดภัย
ในรานยา 5 ขอ ไดแก สิทธิในการรูช อื่ ยา สรรพคุณ
ยา วิธีใช ขอควรระวัง และสิทธิในการรับมอบยาที่
ปลอดภัยจากเภสัชกร ซึง่ กิจกรรมทีใ่ หเครือขายอาสา
สมัครดําเนินการ คือ การเผยแพรความรูแ กประชาชน
ในชุมชน การตรวจสอบเฝาระวังเภสัชกรแขวนปาย
ในรานยา การตรวจสอบสิทธิทคี่ วรไดรบั เมือ่ ไปซือ้ ยา
เปนตน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการจัดทํา
ฐานขอมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร (GIS) ของรานขาย
ยาแผนปจจุบนั เพือ่ ใหอาสาสมัครใชประโยชนสาํ หรับ
การตรวจสอบเฝาระวังเภสัชกรแขวนปายในรานยา

การเผยแพรประชาสัมพันธและรณรงค
ตามโครงการจะมีการผลิตสื่อเผยแพรและ
รณรงคโดยเนนสือ่ วิทยุ โทรทัศน และสถานทีส่ าธารณะ
ไดแก วีดิทัศน สปอตวิทยุ แผนไวนิลรณรงค โดย
เนนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมไป รานยา ถาม
หาเภสัชกร และสิทธิในการเขาถึงยาที่ปลอดภัยใน

รานยา และใชเงินทุนสําหรับการเผยแพรทางสถานี
วิทยุชมุ ชนใหมคี วามถีอ่ ยางสมํา่ เสมอ รวมทัง้ การจัด
นิทรรศการรณรงคในชวงสัปดาหวนั คุม ครองผูบ ริโภค
สัปดาหเภสัช หรือ ชวงเทศกาลสําคัญของจังหวัด

สงเสริมรานยาตนแบบ หรือรานยาสีขาว
รานยาตนแบบ หรือรานยาสีขาว หมายถึง
ร า นยาที่ ต รวจพบเภสั ช กรอยู  ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ตั้ ง แต
รอยละ 90 – 100 ของเวลาทําการรานยา และไมพบ
การขายยาที่ ฝ  า ฝ น กฎหมาย ประเมิ น จากการ
ตรวจสอบทางโทรศัพท (calling check) รวมกับการ
ตรวจสอบรานยาโดยพนักงานเจาหนาทีร่ ว มกับคณะ
กรรมการดําเนินการโครงการระดับจังหวัด โดยราน
ยาทีผ่ า นเกณฑการประเมินจะไดรบั มอบปายประกาศ
เกียรติคุณรานยาสีขาว ตามรูปดานลางนี้

ผลสัมฤทธิ์ ขอมูลเชิงคุณภาพ
จากการดําเนินการโครงการ
หลักเกณฑการจําแนกรานยากลุมเสี่ยง
รานยาสีขาว หมายถึง รานขายยาที่ตรวจพบ
เภสัชกรอยูป ฏิบตั หิ นาทีต่ งั้ แตรอ ยละ 90 – 100 ของ
เวลาทําการรานขายยา และไมพบวามีการขายยา
ฝาฝนกฎหมาย
รานยาสีดํา หมายถึง รานขายยาที่ตรวจพบ
เภสัชกรอยูป ฏิบตั หิ นาทีน่ อ ยกวารอยละ 50 ของเวลา
ทําการรานขายยา

รูปที่ 1 ปายประกาศเกียรติคุณรานยาสีขาวและสัญลักษณรานยาสีขาว
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รานยาสีเทา หมายถึง รานขายยาที่ไมใช
รานขายยาสีขาว และรานยาสีดํา
วิธีตรวจสอบ : ตรวจโดย Calling Check
อยางนอย 4 ครัง้ ในชวงทีจ่ ดั ทําโครงการรวมกับการ
ตรวจสถานที่ ศึกษาประวัตกิ ารทําความผิดยอนหลัง
1 ป หากเขาขายรานยาสีขาวขางตนจะมีการมอบ
ปายประกาศเกียรติคุณรานยาสีขาวที่กําหนดอายุ
การรับรองเปนเวลา 1 ป ระหวางปหากตรวจพบวา
เภสัชกรไมอยูปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลาทําการ หรือ
ขายยาฝาฝนกฎหมาย จะดําเนินการยกเลิกการ
รับรองปายรานยาสีขาว และดําเนินการทางกฎหมาย
ตามแนวทางที่กําหนด

กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม
(1) จั ง หวั ด นครพนมมี ร  า นขายยาแผน
ปจจุบันจํานวน 51 แหง แจงเลิกกิจการระหวางการ
ดําเนินการโครงการนี้ 3 แหง (เนื่องจากเภสัชกร
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการแจงความจํานงขอเลิกจากผูมี
หนาที่ปฏิบัติการ) คงเหลือรานขายยาที่ตรวจสอบ
จํานวน 48 แหง ผลการตรวจสอบ ปรากฏวา เปน
รานยาสีขาว 7 แหง (ดําเนินการมอบปายประกาศ
เกียรติคุณรานยาสีขาว) รานยาสีเทา 38 แหง และ
รานยาสีดํา 3 แหง (ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ
ความผิดตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510 3 ราย และสง
สภาเภสัชกรรมพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณตาม
พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 1 ราย)
(2) การกําหนดระยะเวลาในการจัดระเบียบ
รานยาทุกแหงใหมีเภสัชกรตลอดเวลาที่เปดทําการ
ภายในป 2558
จากแนวทางร ว มดํ า เนิ น การเพื่ อ แก ไ ขการ
ฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวกับยา ป 2553 ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได มี ห นั ง สื อ ที่ สธ
1003.12/1341 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553 ได
กําหนดนโยบายการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับยา
ใหทกุ จังหวัดใหความสําคัญกับการจัดระเบียบรานยา
ใหมีเภสัชกรตลอดเวลาที่เปดทําการภายใน 5 ป ซึ่ง
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จากแนวทางฯ ดังกลาว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครพนมไดนาํ มาใชในการทําแผนจัดระเบียบรานยา
ที่ไดรับอนุญาตกอนวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ตาม
ขอตกลงของจังหวัด ใหมเี ภสัชกรปฏิบตั หิ นาทีต่ ลอด
เวลาทําการภายในป 2558
(3) การรณรงคในกลุม ผูบ ริโภคโดยเนนเรือ่ ง
สิทธิผบู ริโภคในการเขาถึงยาทีป่ ลอดภัยในรานยา ซึง่
ควรสอบถามกอนซือ้ ยาในรานยาจํานวน 5 ขอ ไดแก
ชื่อยา สรรพคุณยา วิธีใช ขอควรระวัง และเภสัชกร
อยูไหน
(4) สือ่ เผยแพรประชาสัมพันธทผี่ ลิต ไดแก
วีดทิ ศั น “ไปรานยา ถามหาเภสัชกร” ความยาว 12
นาที จํานวน 1 เรื่อง สปอตเผยแพรทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงภาษาอีสานและภาคกลาง จํานวน 5
เรื่อง เนนเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคในการเขาถึง
ยาที่ปลอดภัย 5 ขอ และไปรานยา ถามหาเภสัชกร
ปายไวนิลความยาว 4 เมตร ถุงผา ปากกา เสื้อยืด
รณรงค ปายรานยาสีขาว โลโกโครงการ/รานยาสีขาว
และเว็บไซตโครงการ http://www.white – ranya.net
(5) ผลการสํารวจความคิดเห็นประชาชน
เรือ่ งสิทธิในการซือ้ ยาทีป่ ลอดภัยในรานยาของจังหวัด
นครพนม สํารวจวันที่ 7 กรกฎาคม 2554
– กลุม ตัวอยางทีส่ าํ รวจจํานวน 56 คน แยก
เปนนักเรียน 28 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ประชาชน จํานวน 20 คน ครู/ขาราชการ
จํานวน 8 คน
– ประเภทยาที่ไปซื้อยาที่รานยา เปนยาจัด
ตามอาการ รอยละ 54.2 ยาเรียกหา รอยละ 45.8
ความตองการเมือ่ ไปซือ้ ยาทีร่ า นยา ตองการไดรบั คํา
แนะนําการใชยามากทีส่ ดุ (รอยละ 73.7) รองลงมา
คือ ตองการรับยาจากเภสัชกร (รอยละ 22.8)
สําหรับยาราคาถูก มีความตองการนอยทีส่ ดุ (รอยละ
1.75)
– พบเภสัชกรเมื่อไปซื้อยาที่รานยา รอยละ
36.2 พบเภสัชกรที่รานยาในสัดสวนตั้งแตรอยละ

90 – 100 ของจํานวนครั้งที่ไปซื้อ รอยละ 42.6
พบเภสัชกรทีร่ า นยาในสัดสวนตัง้ แตรอ ยละ 50 – 89
รอยละ 21.2 พบเภสัชกรในสัดสวนนอยกวารอยละ
50 หรือไมเคยพบเภสัชกรในรานยาเลย อยางไร
ก็ตาม รอยละ 60.9 ไมซื้อยาที่รานนั้นหากไมพบ
เภสัชกร
– สิทธิของผูบริโภคในการซื้อยาที่ปลอดภัย
ในรานยา 5 ขอ รอยละ 85.4 ทราบขอมูล แตเคย
ถามเมื่อไปซื้อยาเพียงรอยละ 35.9
– ความหมายของ “เภสั ช กรแขวนป า ย”
รอยละ 62.5 ยังไมเขาใจความหมายที่ถูกตอง

ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานโครงการ
1. ความตระหนักของผูบริหาร ประชาชน
และเภสัชกร ยังมีจาํ นวนนอย ผูบริหารทั้งในระดับ
จังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขยังไมเห็นความสําคัญ
และความรุนแรงของปญหาเภสัชกรแขวนปายในราน
ยา ประชาชนยังไมตระหนักถึงพฤติกรรมไปรานยา
ถามหาเภสัชกร และสิทธิในการซื้อยาที่ปลอดภัยใน
รานยา สวนเภสัชกรบางกลุมยังมองปญหาเภสัชกร
แขวนป า ยเป น ความผิ ด ทั่ ว ไปที่ ไ ม รุ น แรงและไม
ส ง ผลกระทบต อ ความปลอดภั ย ในการใช ย าของ
ประชาชน และไมสนใจพัฒนารานยาใหผานเกณฑ
รานยาสีขาว
2. ระยะเวลาการดําเนินการโครงการ มีระยะ
เวลาเพียง 9 เดือน นับตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน
2553 – 31 สิงหาคม 2554 จึงทําใหผลลัพธการ
ดําเนินการโครงการยังไมเห็นผล

ผลกระทบของการทําโครงการ
1. ผลกระทบจากกลุ มผู  เสียผลประโยชน
หลายจังหวัดไดรบั ผลกระทบจากผูร บั อนุญาตขายยา
ที่มีอิทธิพล มีการขมขู คุกคาม จนถึงกับการทําราย
รางกาย ตามขาวกรณีเภสัชกรสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุดรธานีถูกทํารายรางกาย หรือ เภสัชกร
จังหวัดหนึ่งถูกรองเรียนจากรานยาที่ถูกเขมงวดใน
การขออนุญาตใหม อาสาสมัครผูบริโภคบางจังหวัด
ถูกขมขูค กุ คามจากเจาของรานขายยาเมือ่ ไปสอบถาม
วา “เภสัชกรอยูไ หม” นอกจากนี้ แมแตกลุม เภสัชกร
แขวนปายในกลุมตางๆ ทั้งเภสัชกรที่เปนผูบริหาร
เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรรานยา ก็มีการกีดกัน
ไมใหความรวมมือ ทําใหจงั หวะกาวของแตละจังหวัด
ในการดําเนินการโครงการไมเทากัน บางจังหวัดตอง
ชะลอการดํ า เนิ น การโครงการ จนถึ ง กั บ ยกเลิ ก
โครงการ
2. ผลประโยชนทับซอน หรือผลประโยชน
ขัดกันของผูมีอํานาจหนาที่หลายจังหวัด ทั้งเภสัชกร
ที่ เ ป น พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ย า
เภสัชกรที่เปนรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด/
หั ว หน า กลุ  ม งานคุ  ม ครองผู  บ ริ โ ภคของสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด ยังมีพฤติการณแขวนปาย หรือ
มีผลประโยชนจากการขายยาทีฝ่ า ฝนกฎหมายทําให
ไมไดรับความรวมมือในการขับเคลื่อนโครงการ
3. นโยบาย และการสนับสนุนจากสวนกลาง
ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สภา
เภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ยังมีนอ ย ไมมี
ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินการทีช่ ดั เจนและเขม
งวดจริงจัง ทําใหยังไมสงผลตอการดําเนินการแกไข
ปญหาเภสัชกรแขวนปายในภาพรวมของประเทศ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สภาเภสัชกรรม และ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
(ประเทศไทย) ควรเปนแกนหลักในการประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ นําขอเสนอจากการประชุม
สมัชชาเภสัชกรรมไทย 97 ป เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2553 มาขับเคลื่อนใหมีผลทางปฏิบัติอยางจริงจัง
เชน การสรางเวทีพดู คุยสําหรับเครือขายเภสัชกรขจัด
ปญหาเภสัชกรแขวนปายอยางตอเนือ่ งสมํา่ เสมอ การ
ตรวจสอบจรรยาบรรณเชิงรุก สรางกระบวนการ
de – normalization พฤติ ก รรมไม แ ขวนป า ยแก

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

77

เภสัชกรทุกองคกร แกไขปญหา Conflict of Interest
ของเภสัชกรทีบ่ งั คับใชกฎหมาย การสือ่ สารสาธารณะ
ใหประชาชนทราบถึงคุณคาของเภสัชกรในรานยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควร
เรงรัดใหมีการบังคับใชกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลัก
เกณฑวธิ กี ารทีด่ ใี นการบริการดานเภสัชกรรม (Good
Pharmacy ; GPP) เพื่อผลักดันใหรานยาเปนสถาน
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึง่ ทําใหมคี วามจําเปนที่
ต อ งให เ ภสั ช กรมาอยู  ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นร า นยาเพื่ อ
ประกอบวิชาชีพตามเกณฑที่กําหนด นอกจากนี้ ให
มีนโยบายที่ชัดเจนแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัดในการจัดระเบียบรานยาตามแนวทางรวม
ดําเนินการเพือ่ แกไขการฝาฝนกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับยา
ป 2553 กําหนด Roadmap ที่ชัดเจนในการใหราน
ยาทุกแหงมีเภสัชกรตลอดเวลาทีเ่ ปดทําการ สําหรับ

รานยาใหมที่อนุญาต ก็มีหลักเกณฑการอนุญาต
เดียวกัน
วิ ท ยาลั ย การคุ ม ครองผู บ ริโ ภคดา นยาและ
สุขภาพแหงประเทศไทย รวมกับองคกรเภสัชกรสาขา
คุมครองผูบริโภคหรือเภสัชกรที่บังคับใชกฎหมาย
ทํ า การกํ า หนดมาตรฐานจรรยาบรรณเภสั ช กรที่
ทํางานดานคุมครองผูบริโภค รวมทั้ง หลักเกณฑ
จริยธรรมวาดวยหลักผลประโยชนขดั กันของเภสัชกร
ทีป่ ฏิบตั หิ นาทีค่ มุ ครองผูบ ริโภค และสภาเภสัชกรรม
มีการจัดตั้งหนวยตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ
เภสัชกรทีบ่ งั คับใชกฎหมายทีม่ กี ารประพฤติผดิ จรรยา
บรรณหรือมีผลประโยชนขัดกัน

เอกสารอางอิง
1. ผศ.ดร.อัษฎางค พลนอก และ กิตติศักดิ์ ออนปาน. (2547). ปจจัยที่มีผลตอการไมอยูปฏิบัติการ ของเภสัชกรประจํารานยา กรณีศึกษา
จังหวัดหนึ่ง
2. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2553) แนวทางรวมดําเนินการเพื่อแกไขการฝาฝนกฎหมาย ที่เกี่ยวกับยา พ.ศ.2553
3. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย). เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 97 ป “ความรับผิดชอบของเภสัชกรไทย
ในการปฏิบัติงานรานยา” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ป (พ.ศ.2556)
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การใชยา

การขับเคลื่อนในระดับ
สถานพยาบาลเพือ่ การใชยาทีเ่ หมาะสม:
กรณีศึกษาเครือขายคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัด
รศ.ภญ.ดร.โพยม วงศภูวรักษ และ ดร.ภญ.อุษณีย วนรรฆมณี*

บทนํา

ค

ณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (Pharmacy Therapeutic
Committee; PTC) เปนกลไกสําคัญในการกําหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติตางๆ เพื่อใหเกิดการใชยาที่เหมาะสมในสถานพยาบาล
บทความนี้นําเสนอการจัดตั้งเครือขายคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบําบัดของโรงพยาบาลในภูมภิ าคตางๆ ในประเทศไทย ทีม่ กี ารจัดตัง้
ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและรวมมือกันผลักดันใหมีการใชยา
อยางเหมาะสมและลดคาใชจายที่ไมจําเปนจากการใชยา
* คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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1. สถานการณการใชยาที่เหมาะสม
ในระดับสถานพยาบาลกอน
มีเครือขายคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัด
อนุสนธิจากบัญชียาหลักแหงชาติฉบับป พ.ศ.
2551 มีเปาประสงคเพื่อสรางเสริมระบบการใชยา
อยางสมเหตุผล แตตลอดชวงเวลาที่ผานมา ยังมี
ปญหาการใชยาอยางไมสมเหตุผลอยู ทําใหคา ใชจา ย
ดานยาในประเทศไทยพุงสูงขึ้นทุกป (สํานักงาน
ประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ, 2551)
ตั้งแตป พ.ศ.2552 เปนตนมา หนวยงานที่
ดูแลดานคาใชจายในการรักษาพยาบาลของประเทศ
เชน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
และกรมบัญชีกลาง เริ่มนําประเด็นคาใชจายดานยา
ทีม่ ากเกินจําเปนและไมเปนไปตามแนวทางการรักษา
ที่มาตรฐาน มากํากับการเบิกจายคาใชจายดานยา
และไดดาํ เนินการตรวจสอบการใชยาทีไ่ มเปนไปตาม
ขอบงใชหรือตามเกณฑมาตรฐานทีก่ าํ หนด เมือ่ ตรวจ
พบปญหาในการใชยาดังกลาวจะมีการเรียกเงินคืน
หรือหักจํานวนยาทีใ่ ชผดิ เงือ่ นไขในการเบิกยาในงวด
ตอไป สงผลใหโรงพยาบาลที่ไมมีการควบคุมการใช
ยาที่ดีพอตองสูญเสียคาใชจายดานยาโดยไมสมควร

2. การเปลี่ยนแปลงจาก
ป พ.ศ.2552 – 2554
ที่เปนรูปธรรม
ในป พ.ศ.2552 สปสช.ใหทนุ สนับสนุนโครงการ
ประสานความรวมมือการพัฒนาเครือขายสรางความ
เขมแข็งใหคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด
เพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล ตามนโยบายยาหลัก
แหงชาติใน 3 ภูมภิ าค โดยมีผปู ระสานงาน คือ คณะ
เภสัชศาสตรรว มกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ในเขตภาคเหนือตอนลาง คณะเภสัชศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลในเขตภาคกลาง และคณะ

เภสัชศาสตรรว มกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ในเขตภาคใต
เพือ่ ใหมจี ดุ ตัง้ ตนในการดําเนินงาน สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยการสนับสนุน
จาก สปสช. และแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและ
พัฒนาระบบยา (กพย.) จึงจัดสัมมนาครัง้ แรกทีภ่ าคใต
โดยจัดรวมกับคณะเภสัชศาสตรและคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรือ่ ง “การลดความเสีย่ ง
การสูญเสียคาใชจา ยดานยา” เมือ่ วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน
2552 ที่จังหวัดสงขลา ในการสัมมนาครั้งนี้มีผูเขา
รวม 56 คน เปนแพทยและเภสัชกรจากโรงพยาบาล
ในภาคใต 18 แหง ตัวแทนจาก กพย., อย., คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัย
มหิดล ทีป่ ระชุมมีมติใหมีการจัดตัง้ “เครือขาย PTC
ในภาคใตเพือ่ ประกันคุณภาพและลดคาใชจา ยดานยา”
โดยมี ค ณะเภสัช ศาสตร และคณะแพทยศาสตร
มหาวิ ทยาลัยสงขลานครินทร ร วมกับสํานั กงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 11 และ 12 เปน
ผูประสานงานหลัก
ตอมาในป พ.ศ.2553 กพย.ไดใหทนุ สนับสนุน
โดยขยายเครือขายไปยังในภาคเหนือตอนบน และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผูประสานงาน คือ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัย
ขอนแกน, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

3. ผลสัมฤทธิ์ของการทํางานจาก
การมีเครือขายคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัด
ผลการดําเนินงานของเครือขายคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัดในแตละภูมภิ าคมีลกั ษณะ
ที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับจุดเนนที่แตละเครือขาย
ดําเนินการดังนี้

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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3.1 เครือขายภาคใต
กระทรวงสาธารณสุขไดมคี ําสั่งแตงตัง้ “คณะ
กรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดเครือขายภาคใต”
(กระทรวงสาธารณสุข, 2553) โดยมี รศ.นพ.กิตติ
ลิ่มอภิชาตเปนประธาน และมีกรรมการจากสํานัก
บริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, สปสช.
เขต 11 และ 12, ผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลและหัวหนา
กลุมงานเภสัชกรรมจากโรงพยาบาลในภาคใต 17
แหงคือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร โรงพยาบาล
มหาราชนครศรี ธ รรมราช โรงพยาบาลกระบี่
โรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาลตะกัว่ ปา โรงพยาบาล
วชิ ร ะภู เ ก็ ต โรงพยาบาลศู น ย สุ ร าษฎร ธ านี
โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลเทพา โรงพยาบาล
ตรั ง โรงพยาบาลพั ท ลุ ง โรงพยาบาลป ต ตานี
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร โรงพยาบาล
สุไหงโกลก โรงพยาบาลสตูล และอาจารยจากคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตอมา
โรงพยาบาลเบตงแสดงความจํานงขอเขารวมเปน
เครือขายดวย แตยังไมไดมีคําสั่งแตงตั้งจากระทรวง
สาธารณสุข
การประสานงานของคณะกรรมการเครือขาย
ภาคใตใชระบบอีเมลลเปนหลัก และมีการประชุม
สรุปการดําเนินงานและวางแผนการดําเนินเปนระยะ
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ในป พ.ศ.2553 มีการประชุมคณะกรรมการเครือขายฯ
3 ครั้ง โดยมีผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 1) มีการแลกเปลี่ยน
ขอ มู ล ที่เ ป น ประโยชน ใ นการบริห ารจั ด การยาใน
โรงพยาบาล เชน ขอมูลคุณภาพยา และ drug
monograph 2) มีการแลกเปลีย่ นขอมูลวิธกี ารทํางาน
ของคณะกรรมการ PTC ในโรงพยาบาล 3) มีการ
วิเคราะหรอยละของคาใชจายดานยาเทียบกับคาใช
จายทั้งหมดของโรงพยาบาลในเครือขายเพื่อสะทอน
ให แ ต ล ะโรงพยาบาลทราบถึ ง ความสามารถใน
การควบคุมคาใชจายดานยาของตนเองเมื่อเทียบกับ
โรงพยาบาลอื่น 4) มีการรวบรวมขอมูลคาใชจาย
ด า นยาของผู  ป  ว ยนอกที่ ใ ช สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารรั ก ษา
พยาบาลข า ราชการของโรงพยาบาลในเครื อ ข า ย
สําหรับยาทีก่ รมบัญชีกลางกําลังจะมีมาตรการในการ
ตรวจสอบ 9 กลุม 5) มีการแลกเปลี่ยนแนวทาง
ในการบริหารจัดการยาบัญชี จ (2) เพื่อปองกัน
การสูญเสียคาใชจายดานยา 6) มีการสํารวจมูลคา
การใชยาสูงสุด 20 รายการแรกของโรงพยาบาลใน
เครือขายเพื่อวิเคราะหหารายการยาที่จะทํา drug
use evaluation (DUE) รวมกัน พบวายาที่มีมูลคา
การใชสูงสุดคือ atorvastatin จึงวางแผนที่จะทํา
DUE รวมกันเปนตัวแรกคือ atorvastatin และเพื่อ
ใหโรงพยาบาลในเครือขายสามารถดําเนินงานดาน
DUE ไดอยางเปนระบบ จึงมีการอบรมเภสัชกรจาก

โรงพยาบาลในเครือขายใหทํา DUE โดยใชระบบ
คอมพิ ว เตอร ในเดื อ นสิ ง หาคม 2554 (คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2553;
โพยม วงศภูวรักษ และอารยา ศรีไพโรจน, 2553)
ดังนั้น การดําเนินงานของเครือขายภาคใตจึงเปน
ลักษณะของคณะกรรมการทีม่ ตี วั แทนจากโรงพยาบาล
ตางๆ โดยมีการวิเคราะหสถานการณและปญหา
มีการหาวิธีแกปญหาดานคาใชจายและการสงเสริม
การใชยาใหสมเหตุสมผลรวมกัน

3.2 เครือขายภาคกลาง
คณะเภสั ชศาสตร มหาวิ ทยาลัยมหิ ดลได
ประสานงานกับเครือขายของโรงพยาบาลในภาคกลาง
ในป พ.ศ.2553 มีการประชุมสัมมนา 3 ครั้ง เรื่อง
“บทบาทของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด
ในการลดความเสีย่ งจากการสูญเสียคาใชจา ยดานยา
ของโรงพยาบาล” มีตัวแทนจากโรงพยาบาลเขารวม
18 แหง ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง “การดําเนินงานตามนโยบาย
สงเสริมการใชยาชือ่ สามัญและยาในบัญชียาหลักแหง
ชาติ” มีตัวแทนจากโรงพยาบาลเขารวม 49 แหง”
และครั้งที่ 3 เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการนําเสนอ
ขอมูลสําหรับเลขานุการคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบํ า บั ด ” นอกจากนี้ ห ลั ง จากการประชุ ม
เครือขายครั้งที่ 1 ไดมีการจัดตั้ง “เครือขายสมาชิก

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด” ทางอิเล็กทรอนิกสเมลล เพื่อประโยชนในการสื่อสารถึงกัน
โดยมีสมาชิกในเครือขาย 94 คน การดําเนินงาน
ของเครือขายภาคกลางจึงเปนลักษณะของการจัด
ประชุมและมีการสื่อสารและประสานงานทางระบบ
อีเมลล (คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล,
2553)

3.3 เครือขายภาคเหนือตอนลาง
คณะเภสั ช ศาสตร แ ละคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรไดประสานงานกับเครือขาย
โรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนลาง คือ โรงพยาบาล
ที่ เ ป น เครื อ ข า ยในการร ว มผลิ ต แพทย ข องคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 แหง ไดแก
โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร โรงพยาบาล
พุทธชินราชพิษณุโลก โรงพยาบาลพิจติ ร โรงพยาบาล
กําแพงเพชร โรงพยาบาลอุตรดิตถ โรงพยาบาลแพร
และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสิน และโรงพยาบาล
ในจังหวัดใกลเคียงอีก 5 แหง ไดแก โรงพยาบาล
ศรีสังวร โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลเพชรบูรณ
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ และโรงพยาบาล
อุทยั ธานี โดยในป พ.ศ.2553 มีการประชุมเครือขาย
4 ครั้ง เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง และ
ประชุมระดมสมอง 1 ครั้ง ครั้งที่ 1 เรื่อง “คณะ

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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กรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดกับการบริหาร
จั ด การบั ญ ชี ย าของโรงพยาบาล” มี ตั ว แทนจาก
โรงพยาบาลเขารวม 9 แหง ครั้งที่ 2 เรื่อง “การ
ศึกษาชีวสมมูลและการประเมินการศึกษาชีวสมมูล
เพือ่ การบริหารจัดการบัญชียาของโรงพยาบาล” และ
ครั้งที่ 3 เปนการระดมสมองเรื่อง “การประกัน
คุณภาพยาและความกาวหนาการดําเนินงานของเครือ
ขายคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดในเขต
ภาคเหนือตอนลาง” มีตัวแทนจากโรงพยาบาลเขา
รวม 9 แหง และครัง้ ที่ 4 เปนการประชุมเรือ่ ง ”การ
ใชหลักฐานเชิงประจักษและการประเมินความคุม คา
ในการคัดเลือกยาสําหรับบัญชียาของโรงพยาบาล”
มีตวั แทนโรงพยาบาลเขารวม 6 แหง การดําเนินงาน
ของเครือขายภาคเหนือตอนลางจึงเปนการมุง เนนสราง
ความเขมแข็งของทีมงานเลขานุการคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัดในการเตรียมขอมูลเพือ่ การ
คัดเลือกยา และการสรางนโยบายในการคัดเลือกและ
จัดทําบัญชียาของโรงพยาบาลอยางเขมแข็ง (ศิรดา
มาผันตะ, 2553)

3.4. เครือขายภาคเหนือตอนบน
โดยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ร ว มกั บ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ไดประสานงานกับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม
แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน เชียงราย พะเยา แพร
และนาน และจัดสัมมนา 1 ครั้ง เรื่อง “การพัฒนา
ความเขมแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัดเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล เขตภาคเหนือ
ตอนบน” มีตัวแทนจากโรงพยาบาลเขารวมประชุม
24 แหง และเภสัชกรจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 8 แหง โดยมีการสรุปสถานการณการทํางาน
บทบาทหนาที่ และปญหาอุปสรรคในการปฏิบตั หิ นาที่
ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดของ
สถานพยาบาลระดับตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน
และไดเกิดเครือขายความรวมมือของคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัดในเขตภาคเหนือตอนบน
แตในสวนของแผนการดําเนินงานของเครือขายใน
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การสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบําบัดของสถานพยาบาลในเขตภาคเหนือ
ตอนบนยังไมชัดเจน เนื่องจากผูเขารวมประชุมมา
จากบริบทของสถานพยาบาลที่ตางกัน ทําใหปญหา
อุปสรรค และความตองการในการสรางความเขมแข็ง
ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด มีความ
แตกตางกันไป (กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล, 2553)

3.5 เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีผูประสานงาน 3 หนวยงานดังนี้

3.5.1 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โดยความรวมมือกับสปสช.เขตขอนแกน อุดรธานี
และนครราชสี ม าประสานงานกั บ โรงพยาบาลใน
จังหวัดขอนแกน อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัว
ลําพู และชัยภูมิ และไดจดั สัมมนา 1 ครัง้ เรือ่ ง “การ
พัฒนาความเขมแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบําบัดเพือ่ การใชยาอยางสมเหตุผล เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” มีโรงพยาบาลเขารวม
สั ม มนา 27 แห ง ซึ่ ง ได มี ก ารสรุ ป สถานการณ
การทํางาน บทบาทหนาที่ และปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัดของสถานพยาบาลระดับตางๆ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และไดเกิดเครือขาย
ความร ว มมื อ ของคณะกรรมการเภสั ช กรรมและ
การบําบัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
แตแผนการดําเนินงานของเครือขายในการสรางความ
เขมแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด
ของสถานพยาบาลในเขตนี้ยังไมชัดเจน (กรแกว
จันทภาษา, 2554)
3.5.2 คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ประสานงานกับกลุมงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และเครือขายเภสัชกร
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ได จั ด ทํ า แบบสอบถามเพื่ อ
ประเมินสถานการณการทํางานของคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง และไดจดั สัมมนา 1 ครัง้ เรือ่ ง “การพัฒนา
ความเขมแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและ

การบําบัดเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง” มีผูเขารวมสัมมนา
จาก 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ
ยโสธร สุรินทร บุรีรัมย และนครราชสีมา รวม 48
แหง ซึ่งทําใหไดรายชื่อเภสัชกรที่เปนผูประสานงาน
ระดับจังหวัดในเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง และไดแผนพัฒนางานระดับเครือขาย (คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553)
3.5.3 คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ไดมีการสํารวจปญหาอุปสรรคการ
พัฒนางานของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัดของโรงพยาบาลใน 19 จังหวัด และมีการจัด
สัมมนา 1 ครั้ง เรื่อง “การพัฒนาความเขมแข็งของ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดเพื่อการใช
ยาอยางสมเหตุผล” มีโรงพยาบาลที่เขารวมสัมมนา
18 แหง ซึ่งทําใหเกิดเครือขายการประสานความ
รวมมือของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด คือ รอยเอ็ด
มหาสารคาม กาฬสินธุ นครพนม และสกลนคร และ
ไดแนวทางในการดําเนินการของเครือขายในการสราง
ความเขมแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัดในเขตนี้ (ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, 2553)

3.4 การแลกเปลี่ยนประสบการณและ
การประสานงานระหวางเครือขายคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัดในแตละภูมิภาค
3.4.1 องค ก รที่ ส นั บ สนุ น ให เ กิ ด เครื อ ข า ย
เภสัชกรรมและการบําบัดในภูมภิ าคตางๆ ทัง้ กพย.,
สปสช และอ.ย.ไดพยายามสนับสนุนใหเกิดการ
ประสานงานและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง
เครือขายในภูมภิ าคตางๆ อยูเ สมอ โดยเฉพาะ กพย.
ไดใหทุนสนับสนุนสําหรับผูแทนจากเครือขายคณะ
กรรมการ เภสัชกรรมและการบําบัดในภูมภิ าคตางๆ
เขารวมประชุมหรือรวมกิจกรรมทีเ่ ครือขายในภูมภิ าค
อื่นดําเนินการ รวมทั้งเมื่อมีการจัดประชุมสัมมนา
โดย อ.ย. หรือ กพย. ในชวงป พ.ศ.2553 – 2554
มักมีการสอดแทรกใหมหี วั ขอเกีย่ วกับการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการเครือขายเภสัชกรรมและการบําบัด
อยูเสมอ รวมทั้งทําใหเกิดเครือขาย “Smart PTC
Network” และมีการจัดทําอีเมลลกลุม เพือ่ เปดโอกาส
ใหตวั แทนจากเครือขายภูมภิ าคตางๆ ไดแลกเปลีย่ น
ประสบการณกนั เชน กรณีการเบิกจาย glucosamine
และกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาเทคนิคการนําเสนอขอมูล
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด
3.4.2 มีการพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลบน
อินเทอรเน็ตสําหรับเครือขายคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบําบัดเพื่อสนับสนุนระบบการใชยาอยางสม
เหตุผล โดย กพย.ใหทนุ สนับสนุนคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทําเว็บไซตชอื่ “เครือขายคณะ
กรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด” เพือ่ แลกเปลีย่ น
ขอมูลเกีย่ วกับการจัดการระบบยาและประสบการณ
การดําเนินงานของสมาชิกเครือขายทั้งประเทศ ที่
www.ptcnetwork.in.th แตจากผลการดําเนินงาน
พบวา เบื้องตนขอมูลที่นําเสนอยังมีการแลกเปลี่ยน
นอย และยังไมครอบคลุมเปาหมายของเนือ้ หาทัง้ หมด
ทีจ่ ะนําเสนอ อยางไรก็ตามจากการประเมินหลังการ
ใชพบวาผูใชสวนใหญมีความพึงพอใจตอเว็บไซตใน
ระดับมาก (นันทวรรณ กิติกรรณากรณ, 2553)

4. สรุปบทเรียนการขับเคลื่อน
ที่ผานมาเพื่อเปนขอเสนอแนะ
สําหรับอนาคต
หากมองยอนกลับไปพบวา การมีเครือขาย
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดเปนสิ่งที่ดี
ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีการชวยเหลือ
ซึง่ กัน อยางไรก็ตามการดําเนินงานของคณะกรรมการ
เครือขายฯยังตองพัฒนาตอไป เพราะการดําเนินการ
ให เ ครื อ ข า ยประสบผลสํ า เร็ จ ได ต  อ งมี ก ารติ ด ต อ
สื่อสารกันอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ประกอบกับ
ตองมีผูประสานงานหลักที่คอยกระตุนสมาชิกใน
เครือขายใหมกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณและรวมกัน
แกไขปญหาที่มักพบรวมกันอยูเสมอ อยางไรก็ตาม
ในการจั ด ประชุ ม หรื อ สั ม มนาโรงพยาบาลในทุ ก
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เครือขายพบปญหารวมกันคือ แมจะเชิญประธานและ
เลขานุการในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด
ของแตละโรงพยาบาล แตผเู ขารวมประชุมสวนใหญ
จะมีเพียงเลขานุการคณะกรรมการ ทําใหการตัดสินใจ
เชิงนโยบายทีจ่ ะขับเคลือ่ นความเขมแข็งของเครือขาย
กระทําไดยาก จึงควรมีกลยุทธในการดึงดูดใหประธาน
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด เขาประชุม
ดวย โดยตองเนนใหเห็นประโยชนที่ชัดเจนของการ
เขารวมประชุม โดยเฉพาะประเด็นเกีย่ วกับคาใชจา ย
ดานยาที่ผูบริหารระดับสูงมักใหความสนใจ

5. ขอเสนอแนะ ความมุงหวัง
ตอการพัฒนา
เปนที่พิสูจนมาทั่วโลกแลววา คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัดที่มีความเขมแข็งจะเปน
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบยาใน
โรงพยาบาล การทําใหเกิดระบบการเรียนรูซ งึ่ กันและ
กันของเครือขาย PTC การแลกเปลี่ยนและแบงปน
ทรัพยากรรวมกันเพื่อสรางความเขมแข็งของ PTC
เปนสิ่งที่ตองทําตอเนื่องและควรมีการประสานงาน
และดําเนินงานรวมกันระหวางเครือขายคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัดในภูมภิ าคตางๆ ใหชดั เจน
ยิ่งขึ้นเพื่อเปนแรงขับเคลื่อนที่มีพลังมากขึ้นในการ
ผลักดันใหมีการใชยาอยางสมเหตุสมผลตอไป
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ภาคผนวก
รายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของการทํางานเพื่อพัฒนาระบบยาจากการมี
เครือขายคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดเครือขายภาคใต
1. การแลกเปลี่ยนขอมูลและวิธีการทํางานของ PTC ที่เปนประโยชนในการบริหารจัดการยาใน
โรงพยาบาล เชน ขอมูลผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพยาจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร, ขอมูล drug
monograph จากโรงพยาบาลสุราษฎรธานี, แนวทางการคัดเลือกยาในการจัดซื้อของแตละโรงพยาบาลใน
เครือขาย, การเฝาระวังยาที่อาจกอใหเกิดปญหาในโรงพยาบาล เชน การใชยาตัวอยาง ยาใหมที่อยูในการ
ระยะติดตามความปลอดภัยในการใชยา การลดคาใชจายสําหรับยาที่มีราคาแพง
สําหรับวิธีการทํางานของ PTC ตองสนับสนุนและผลักดันใหผูอํานวยการและทีมบริหารโรงพยาบาล
โดยเฉพาะเลขานุการ PTC ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการใชยาในโรงพยาบาลที่ชัดเจน เพื่อให
คณะกรรมการ PTC สามารถตัดสินใจไดวา การใชยาในโรงพยาบาลมีปญหาอยางไร ยาชนิดใดที่ทําใหเกิด
ภาระคาใชจายของโรงพยาบาล
2. การใชขอมูลคาใชจายดานยาเพื่อการพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาล
2.1 การที่มีขอมูลภาระคายาในโรงพยาบาล เมื่อเทียบกับคาใชจายทั้งหมด จะเปนปจจัยที่จะให
ผูบริหารหันมาใหความสนใจในดานยา โดยที่แตละโรงพยาบาลในเครือขายสงขอมูลคายาเทียบกับคาใชจาย
ทั้งหมดของโรงพยาบาลของปงบประมาณ 2552 มายังคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พบวา จากขอมูลของโรงพยาบาล 12 แหง คาใชจายดานยาเทียบกับคาใชจายทั้งหมดของโรงพยาบาลอยูใน
ชวงระหวางรอยละ 10.40 – 50.16 ทัง้ ๆทีม่ รี ะดับของภาระงานใกลเคียงกัน ซึง่ สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการจัดการคาใชจา ยดานยาของโรงพยาบาลแตละแหง ทําใหโรงพยาบาลไดกลับไปทบทวนกระบวนการ
บริหารจัดการของตนเอง
2.2 การลดความเสี่ยงภาระคายาของโรงพยาบาล หากมีมาตรการลดคาใชจายดานยาของ
กรมบัญชีกลาง
จากการทีก่ รมบัญชีกลางกําลังจะมีมาตรการในการตรวจสอบ ความเหมาะสมในการใชยา 9 กลุม คือ
antiplatelets, proton pump inhibitors, NSAIDs, antihyperlipidemia, ACEIs, ARBs, glucosamine,
ยาสําหรับ osteoporosis และ anticancer ดังนั้นหากการใชยาในโรงพยาบาลไมสอดคลองกับเกณฑที่จะให
เบิกจายได ทางโรงพยาบาลอาจเสี่ยงตอการถูกเรียกเก็บเงินคืน เครือขายจึงมีการลําดับขอมูลการใชยา
ทั้ง 9 กลุม ไปยังคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิเคราะห และขอมูลนี้จะสะทอนการใชยา
ของโรงพยาบาล เพือ่ ใหมกี ารปรับตัวในการควบคุมการใชยาใหสมเหตุผลสําหรับผูป ว ยนอกทีม่ สี ทิ ธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ
มีการแลกเปลีย่ นแนวทางในการบริหารจัดการยาบัญชี จ (2) เพือ่ ปองกันการสูญเสียคาใชจา ยดานยา
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คณะกรรมการเครือขายฯไดแลกเปลี่ยนขอมูลและมีมติรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการ
ยาบัญชี จ (2) เพื่อปองกันการสูญเสียคาใชจายดานยา โดยมีตัวอยางของโรงพยาบาลสงขลานครินทรที่มี
นโยบายใหแพทยที่เปนผูสั่งยาตองรวมรับผิดชอบรอยละ 50 ของมูลคายาที่สปสช.ตรวจพบวาใชผิดเงื่อนไข
ที่ประชุมจึงมีมติวา “คณะกรรมการ PTC ของโรงพยาบาลในเครือขายฯ ควรกําหนดมาตรการที่เครงครัด
ตามขอกําหนดของสปสช. และใหมีการกรอกขอมูลในแบบฟอรมกํากับการใชยาใหครบถวนตามขอกําหนด
ของสปสช. เภสัชกรจึงจะจายยากลุมนี้ได”
2.3 การสํารวจมูลคาการใชยาสูงสุด 20 รายการแรกของโรงพยาบาลในเครือขายเพื่อวิเคราะห
หารายการยาที่จะทํา drug use evaluation (DUE) หรือ drug use review (DUR) รวมกัน
คณะกรรมการเครือขายฯไดสํารวจมูลคาการใชยาที่มีมูลคาการใชสูงสุด 20 รายการแรก พบวา มียา
ที่รายงานมาทั้งหมด 109 รายการ ยาที่มีมูลคาสูงในการใชยานอกบัญชียาหลักเรียงตามลําดับดังนี้ ยากลุม
antilipidemic agents (24%), bone & joint therapeutic agents, angiotensin receptor blocking agents
(ARBs), antihypertensive agents และ antiplatelet agents ตามลําดับ โดยมีมูลคาการใชยาดังนี้ atorvastatin 76.6 ลานบาท (13 โรงพยาบาล), valsartan 45.8 ลานบาท (11 โรงพยาบาล) และ rosuvastatin
26 ลานบาท (6 โรงพยาบาล) คณะกรรมการเครือขายฯ จึงมีมติใหโรงพยาบาลในเครือขายทํา prospective
DUE รวมกันในยา atorvastatin และหลังจากการจัดตั้งเครือขายไปแลวระยะหนึ่ง เมื่อเดือนสิงหาคม 2553
ไดมีการรวบรวมผลการดําเนินการ พบวาจากขอมูลที่รวบรวมได 15 โรงพยาบาล มีอยู 1 แหงที่ไมมี
ยา atorvastatin มาตั้งแตกอนเขารวมเครือขาย สําหรับ 14 โรงพยาบาลที่มี atorvastatin พบวามี 9 แหง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการยาลดไขมันในโรงพยาบาล เชน เปลี่ยนจากยาตนแบบมาเปนยาที่ผลิตภายใน
ประเทศ หรือกรณีโรงพยาบาลมียาลดไขมันที่เปนยาตนแบบหลายตัวมีการเพิ่มยาที่ผลิตภายในประเทศ
มีโรงพยาบาล 7 แหงทีม่ ีการดําเนินการทํา retrospective DUE ของ atorvastatin คณะกรรมการเครือขายฯ
จึงมีมติรวมกันวาจะทํา prospective DUE ของ atorvastatin ในปพ.ศ.2554 ตอไป
นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 พบวาจากโรงพยาบาล 13 แหงที่มีการใช valsartan ที่เปน
ยาตนแบบ มีการนําเรื่องการลดคาใชจายของยานี้เขาที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด
ของโรงพยาบาล 11 แหง มีการออกนโยบายในการลดคาใชจายยา valsartan 7 แหง
เพื่อใหโรงพยาบาลในเครือขายสามารถดําเนินงานดาน DUE ไดอยางเปนระบบ คณะกรรมการ
เครือขายฯ จึงใหมีการอบรมเภสัชกรจากโรงพยาบาลในเครือขายใหทํา DUE โดยใชระบบคอมพิวเตอร
ในเดือนสิงหาคม 2554

88

รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 2554

ระบบฐานขอมูลยา
เพื่อการใชยาที่เหมาะสม
ของประชาชน

ภญ.อัญชลี จิตรักนที*

* เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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สถานการณปญหา
ปจจุบันประชาชนสวนใหญสนใจและใหความ
สําคัญตอสุขภาพและการใชยามากขึ้น ขอมูลเปน
เครือ่ งมือสําคัญอยางหนึง่ ในการตัดสินใจเลือกบริโภค
สินคาและบริการโดยเฉพาะการตัดสินใจเลือกซือ้ ยา
ในขณะที่ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลยาไดจาก
หลากหลายแหลง ที่ใกลตัวที่สุดคือ ฉลากยาซึ่งมี
ความสําคัญในการใชยามากเนือ่ งจากเปนขอมูลทีอ่ ยู
บนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดใชอานเพื่อการตัดสินใจ
เลือกใชยา แตจากผลการวิจัยประเมินผลโครงการ
รณรงค “อานฉลากกอนซื้อ” ป 25431 พบวา หลัง
การรณรงคผานสื่อมวลชน ผูบริโภคใหความสําคัญ
ขอมูลฉลากยาดานวันหมดอายุหรือวันทีผ่ ลิต สรรพคุณ
และคําเตือน แตเมื่อหยุดการรณรงคทางสื่อมวลชน
ไปแลว2 พบวาผูบ ริโภคมากกวารอยละ 90 อานฉลาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ แต มี เ พี ย งร อ ยละ 17.1 ของ
ผูบ ริโภคผลิตภัณฑสขุ ภาพ อานวันผลิตหรือวันหมด
อายุบนฉลากเปนลําดับแรก รอยละ 1.9 อานคําเตือน
เปนลําดับแรก และรอยละ 0.7 อานสรรพคุณเปน
ลําดับแรก ทําใหปญหาการใชยานั้นบอยครั้งเกิดขึ้น
จากการไมอานฉลากยา เพราะยาทุกชนิดอาจทําให
เกิดอันตรายแกผูใชได อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การไมอา นฉลากใหครบถวน เชน การใชยาไมถกู โรค
ไมถกู คน หรือไมถกู ขนาด การไดรบั การยาเกินขนาด
การไดรับยาซํ้าซอน หรือเกิดอาการขางเคียงจากยา
เนื่องจากใชยาไมถูกวิธี เปนตน
อยางไรก็ตามการหวังพึง่ ขอมูลยาบนฉลากยา
เอกสารกํากับยาทีเ่ ปนขอมูลยาทีต่ ดิ มากับตัวผลิตภัณฑ
ก็ยังคงพบปญหา เนื่องจากพบวา ขอมูลยาดังกลาว
มี ค วามหลากหลายในแต ล ะผลิ ต ภั ณ ฑ บางครั้ ง
มีขอมูลเกี่ยวกับยานั้นๆ ไมครบถวนเทาที่ควร เชน
คําเตือน, อาการขางเคียงจากการใชยา, ปฏิกิริยา
ระหวางกันของยา, ขอควรระวัง, การเก็บรักษายา,
การปฏิบตั ติ วั ทีเ่ หมาะสม เปนตน เนือ่ งจากกฎหมาย
ยาไมมีการกําหนดขอบังคับรายละเอียดไว

90

รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 2554

นอกจากนี้ ประชาชนยังไดรับขอมูลผานชอง
ทางการโฆษณาทีม่ แี นวโนมสูงขึน้ ทุกป ดูไดจากตัวเลข
คาใชจายในการโฆษณายาสูผูบริโภค ในชวงตลอด
3 ปที่ผานมา (พ.ศ.2549 – 2551)3 สูงกวากวา 2.5
พันลานบาทตอป ทัง้ นีย้ งั ไมรวมถึงโฆษณาทีไ่ มไดรบั
อนุญาตโดยเฉพาะโฆษณาสงเสริมการขาย4 ในหลาย
รูปแบบผานทางสือ่ ตางๆ ทัง้ การทําตลาดแบบขายตรง
(Direct Sale) และโฆษณาแฝงในรูปบทความสาระ
ความรูเ พือ่ สุขภาพ ทําขาวแจกในการแถลงขาวแนะนํา
สินคาที่ออกใหม การโฆษณาผานการพูดสดของ
ผูด าํ เนินรายการในรายการวิทยุหรือเคเบิล้ ทองถิน่ และ
ใหผบู ริโภคทีส่ นใจสัง่ ซือ้ สินคาโดยตรง โดยจดหมาย
สั่งซื้อหรือสั่งซื้อไดทางโทรศัพท ซึ่งแหลงขอมูลการ
โฆษณาที่ไมถูกตองตางๆ เหลานี้ลวนกอใหเกิดผล
ตอพฤติกรรมการใชยาที่ไมถูกตองและไมเหมาะสม
ของประชาชนทัง้ สิน้ โดยจากสถิตกิ ารฝาฝนเกีย่ วกับ
การโฆษณายาที่ไมถูกกฎหมาย พบวา ที่เปนปญหา
หลัก5 ไดแก การโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ต
รอยละ 85 และจากผลการศึกษาการโฆษณาขายยา
ผานวิทยุ 525 รายการในพื้นที่ 5 จังหวัด พบวา
ฝาฝนกฎหมายรอยละ 56.4 โดยแสดงสรรพคุณเกิน
จริงรอยละ 8.9 แสดงขอความไมถกู ตองรอยละ 13.17
และแสดงขอความที่ทําใหเขาใจผิดรอยละ 21.88
วิทยุชมุ ชนมีปญ
 หาการโฆษณายาโดยไมไดรบั อนุญาต
หรือดวยการพูดสด การกระทําดังกลาวจึงทําใหผบู ริโภค
ไดรับขอมูลที่ไมถูกตอง สรางความเขาใจผิดในสาระ
สําคัญ และสงผลใหเกิดการใชยาเกินความจําเปน
กอใหเกิดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ และอาจกอ
ผลเสียตอสุขภาพของผูบ ริโภค โดยเฉพาะการโฆษณา
ขายยาผ า นทางอิ น เทอร เ น็ ต ยั ง สร า งผลกระทบ
ดานลบตอสุขภาวะของสตรีและเยาวชน ไดแก การ
ขายยาทําแทง การขายยาบํารุงสมรรถนะทางเพศ
การขายยาเพื่อใหหมดสติและนําไปสูการทําผิดทาง
เพศ การขายยารักษาโรคเอดส เปนตน การติดตาม
จับกุมและดําเนินคดีกระทําไดยาก

จากสถานการณตา งๆ ขางตน เปนสาเหตุหนึง่
ที่อาจทําใหประชาชนใชยาอยางไมถูกตองเนื่องจาก
ไดรับขอมูลที่คลาดเคลื่อน หลายองคกรจึงไดมีการ
ดําเนินการทีจ่ ะใหขอ มูลทีร่ อบดานสําหรับประชาชน
เพื่อใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล

เขาถึงไดงา ยและเปนปจจุบนั ซึง่ เปนภารกิจทีห่ นวยงาน
ที่เกี่ยวของตองขับเคลื่อนกลยุทธดังกลาวใหเปนจริง
ตอไป

การเปลี่ยนแปลงในชวง 3 ป
ที่ผานมา

ในป 2542 ได มี ข  อ ตกลงร ว มกั น ในกลุ  ม
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ซึ่ ง มี ข  อ ผู ก พั น ประเทศ
สมาชิกใหตองปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับฉลาก
และเอกสารกํากับยาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามข อ ตกลงดั ง กล า ว กระทรวง
สาธารณสุขกําลังดําเนินการแกไขกฎกระทรวงวาดวย
การขึน้ ทะเบียนตํารับยา โดยใหอาํ นาจสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาในการออกประกาศให มี
ขอกําหนดในการแสดงฉลากและเอกสารกํากับยา
ขณะนีร้ า งกฎกระทรวงฉบับใหมไดผา นการพิจารณา
จากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว เพื่อรอ
ผูม อี ํานาจตามกฎหมายลงนามเพือ่ ประกาศใชตอไป

นโยบายระดับประเทศ
นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ.2554 และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.2554 –
2559 ไดรับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม 2554 ไดมกี ารกําหนดกลยุทธหนึง่
ทีเ่ กีย่ วของกับขอมูลเพือ่ สงเสริมการใชยาทีเ่ หมาะสม
ไดแก การสงเสริมใหมฐี านขอมูลดานยาและสุขภาพ
ที่เปนกลาง สําหรับผูประกอบวิชาชีพ ที่เปนระบบ

กฎหมายและข อ ตกลงความร ว มมื อ
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
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พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ จากสินคาทีไ่ มปลอดภัย พ.ศ.2551 (Product
Liability Law, PL Law) เปนกฎหมายที่ใหความ
คุม ครองผูบ ริโภคในการเยียวยาในกรณีทไี่ ดรบั ความ
เสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัย โดยภาระในการ
พิสจู นตกอยูก บั ผูป ระกอบการ สวนผูเ สียหายพิสจู น
เพียงวาไดรบั ความเสียหายจากสินคาของผูประกอบ
การ และไดใชหรือเก็บรักษาสินคาตามปกติธรรมดา
เทานัน้ โดยสินคาทีใ่ หขอ มูลหรือคําเตือนทีไ่ มครบถวน
แกผูบริโภค จะถือวาเปนสินคาที่ไมปลอดภัยตาม
กฎหมายนี้ดวย กฎหมายดังกลาวจึงมีสวนผลักดัน
ให ผู  ป ระกอบการต อ งแสดงข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยจากการใชยา ซึ่งเปนขอความที่บงถึงการ
เกิดความเสีย่ ง อันตรายหรือผลเสียของยาใหผบู ริโภค
ทราบ เพิ่มเติมในฉลากหรือเอกสารกํากับยา

การพั ฒ นาฉลากและเอกสารกํ า กั บ ยา
มาตรฐาน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยามี
นโยบายใหมีการพัฒนาฉลากและเอกสารกํากับยา
มาตรฐานตั้งแตป 2542 เปนลําดับดังนี้
ในป 2542 – 2544 ไดจดั ทําฉลากและเอกสาร
กํากับยามาตรฐาน เลมที่ 1 โดยเปนขอมูลของยาใน
กลุม ยาบรรเทาอาการปวด (ไดแก ยาพาราเซตามอล
และยากลุม Non – Steroidal Anti – Inflammatory
Drugs) และยากลุมยาแกแพ (Antihistamine) รวม
43 รายการ โดยมีความมุงหมายให ผูประกอบการ
นําฉลากและเอกสารกํากับยามาตรฐานดังกลาวไปใช
ในการขึน้ ทะเบียนตํารับยาได อยางไรก็ตามผูป ระกอบ
การสวนใหญไมนิยมที่จะใชและประสงคจะแสดง
ขอมูลของผลิตภัณฑของตนทีแ่ ตกตางจากผลิตภัณฑ
ของบริษัทอื่น
ในป 2549 กองควบคุ ม ยาได ดํ า เนิ น การ
โครงการฉลากและเอกสารกํากับยามาตรฐาน โดย
มี เ ป า หมายเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของฉลากยาและ
เอกสารกํากับยา และเพื่อเปนแหลงขอมูลยาที่เปน
กลางสําหรับบุคลากรทางการแพทย ประชาชน และ
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ผูประกอบการ โดยไดจัดทําคูมือการพัฒนาเอกสาร
กํากับยาสําหรับ 2 กลุมเปาหมายหลักคือ 1) “คูมือ
การทําเอกสารกํากับยาสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม” (Package insert: PI) และ 2) “คูมือ
การทําเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน” (Patient
Information Leaflet: PIL) หลังจากนัน้ กองควบคุม
ยาไดมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในการ
ดําเนินการจัดทําเอกสารกํากับยามาตรฐาน (Core –
PIL และ Core – PI) ขึ้นตามกรอบคูมือฯ ดังกลาว
ผลผลิตสําคัญที่เกิดขึ้นไดแก Core – PIL ของยา
จํานวน 148 รายการ และ Core – PI ของยาจํานวน
70 รายการ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงคูมือ
และจัดทําเอกสารกํากับยาเพื่อเผยแพรสูสาธารณะ
ตอไป
นอกจากนีไ้ ดมกี ารหยิบยกยาแอสไพริน6 เปน
กรณีศึกษาโดยจัดทํามาตรฐานฉลากและเอกสาร
กํากับยาของยาแอสไพรินซึง่ ไดบงั คับใชตามกฎหมาย
เพือ่ ใหผรุ บั อนุญาตตองปฏิบตั ติ าม อันจะเปนการให
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชนและบุคลากร
ทางการแพทย อยางไรก็ตามการนํามาตรฐานฉลาก
และเอกสารกํากับยามาบังคับใชทางกฎหมายยังมี
ความจํากัด ทัง้ ๆ ทีม่ กี ารศึกษาวิจยั โดยมหาวิทยาลัย
นเรศวร ที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู ความเขาใจและ
ความคิดเห็นของประชาชนตอเอกสารกํากับยาสําหรับ
ประชาชนของยาแอสไพริ น ในอํ า เภอหนองหงส
จังหวัดบุรีรัมย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญตองการ
ใหยาทุกชนิดมีเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน
เพราะจะชวยใหใชยาไดถูกตอง และจะอานเอกสาร
กํากับยานี้กอนใชเสมอ7
ในป 2554 สํานักยาไดพฒ
ั นาโปรแกรมสืบคน
ฉลากและเอกสารกํากับยาผานทางอินเทอรเน็ต เพือ่
เผยแพร ข  อ มู ล ยาสํ า หรั บ ประชาชนและบุ ค ลากร
ทางการแพทย ใหสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก
รวดเร็ว โดยในชวงแรกจะนําขอมูลยาสําหรับประชาชน
ของยาแตละชนิดทีม่ กี ารใชมาก ออกสูส าธารณะกอน
เปนลําดับแรก ขอมูลดังกลาวไดผานการจัดทําและ
ตรวจสอบใหมีเนื้อหาที่เหมาะสม เปนกลาง อยาง

เปนระบบตามคูม อื การจัดทําเอกสารกํากับยามาตรฐาน
สําหรับประชาชน

ขอเสนอแนะ
ควรผลักดันใหมีการพัฒนาฐานขอมูลดานยา
และสุขภาพทีเ่ ปนกลาง อยางเปนระบบ เขาถึงไดงา ย
และเปนปจจุบนั เพือ่ ใหผบู ริโภคใชยาอยางสมเหตุผล
และมีความปลอดภัยในการใชยา สําหรับสํานักยามี
บทบาทสําคัญ คือ การใหบริการขอมูลยาสําหรับ

ประชาชนและผูประกอบวิชาชีพ ผานทางฉลากและ
เอกสารกํากับยามาตรฐาน นอกจากนั้น ควรสราง
เครือขายใหเชื่อมโยงกับงานบริการขอมูลขาวสาร
(DIS) ของคณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร
และโรงพยาบาลตางๆ เพื่อสรางใหเปนกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนใหมีการบริการขอมูลยาที่เปนกลางที่
ทันสมัย ตอเนื่องและยั่งยืน

เอกสารอางอิง
1

2

3
4

5
6
7
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การขับเคลื่อนภาคประชาชนดานยา :
กรณีชื่อสามัญทางยา

ยา

กชนุช แสงแถลง*

หนึง่ ในปจจัยสี่ ทีม่ คี วามจําเปนอยางมากเมือ่ เปนโรค หรือยามเจ็บปวย แตปจจุบันพบวา 1 ใน 5
ของผูปวยที่นอนโรงพยาบาล มีสาเหตุมาจากการใชยา ทั้งจากการใชยาไมถูกตอง และอาการไมพึง
ประสงคจากยา
ปญหาการใชยาไมถกู ตอง สวนใหญมาจากการ
ขาดความรูค วามเขาใจเรือ่ งยา ใชยาโดยไมรจู กั ชือ่ ยา
โดยเฉพาะชื่อสามัญทางยา ทําใหเกิดปญหาใชยาซํ้า
ซ อ นเพิ่ ม ผลข า งเคี ย งของยา ได รั บ ยาเกิ น ขนาด
แพยาโดยไมรวู า แพยาอะไร มีการใชยาโดยไมจาํ เปน
และยึดติดกับยีห่ อ ยา บางครัง้ เกิดการแพยานัน้ ซํา้ ซาก
ซึ่งอาจเปนอันตรายถึงชีวิต
สื่อโฆษณาและรายการโทรทัศนดานสุขภาพ
เปนกลยุทธทางการตลาดอีกรูปแบบหนึง่ ทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอผูบ ริโภคอยางสูง ผูบ ริโภคมีความตืน่ ตัวเรือ่ งสุขภาพ
มากขึน้ มีการใชยามากขึน้ ยิง่ เปนโฆษณาทีท่ าํ ใหเกิด
ความตืน่ กลัว กระตุน ใหมกี ารใชยาโดยไมสอดคลอง
กับความจําเปนทางสุขภาพดวยแลว จะยิง่ สงกระทบ
* มูลนิธิเพื่อผูบริโภค
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โดยตรงกับผูบ ริโภค ซึง่ มีโอกาสไดรบั ความเสีย่ งหรือ
อันตรายจากการใชยาโดยไมจําเปน
มูลนิธเิ พือ่ ผูบ ริโภคไดเคยรณรงคใหมชี อื่ สามัญ
ทางยาในฉลากเอกสารกํากับยา รวมทัง้ ไดผลิตและ
เผยแพรเอกสารเพื่อใหผูบริโภครูจักชื่อสามัญทางยา
เมื่อมีสถานการณปญหาการใชยาตามที่กลาวมา
ขางตน มูลนิธฯิ เห็นวาจําเปนตองทํางานกับทัง้ สองสวน
คือประชาชน และหนวยบริการ ดังนั้น ในป 2554
จึงไดรวมมือกับเครือขายผูบริโภคในการรณรงคให
ประชาชนรูจ กั ชือ่ สามัญทางยา (Generic name) ซึง่
จะชวยใหสามารถใชยาไดถกู ตองและมีความปลอดภัย
มากขึ้น และรวมมือกับหนวยบริการเพื่อใหมีการสั่ง
ใชยา จายยา และเขียนฉลากยา ดวยชื่อสามัญ

ทางยาใหมากขึ้น เพื่อปองกันปญหาที่ตนทาง โดย
ไดรับการสนับสนุนจากแผนงานสรางกลไกเฝาระวัง
และพัฒนาระบบยา (กพย.)
จากการทํางานในชวงที่ผานมา ไดเห็นความ
เปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ จากทัง้ สองสวน กลาวคือ ในสวน
ของประชาชน เมื่อเครือขายผูบริโภคจัดกิจกรรม
รณรงครูปแบบตางๆ ก็ไดใหความสนใจรับรูขอมูล
เรื่องชื่อสามัญทางยา แมจะบนวา ชื่อสามัญทางยา
“ชือ่ ยาว เรียกยาก ลําบากจํา” แตกเ็ ห็นถึงประโยชน
ความสําคัญ และความจําเปนในการรูจักชื่อสามัญ
ทางยา เกิดการตืน่ ตัวทีจ่ ะตองทําความรูจ กั ชือ่ สามัญ
ทางยามากขึ้น เพื่อการใชยาที่ถูกตอง เหมาะสม
การตื่นตัวของประชาชนเห็นไดชัดเจน จาก
การที่คณะกรรมการกองทุนสุขภาพของชุมชนแขวง
ตางๆ ในกรุงเทพมหานคร ไดจัดทําโครงการเพื่อ
ตอยอดและขยายผลในเรื่องนี้ ตัวอยางเชน
โครงการ “ศู น ย สุ ข ภาพชุ ม ชนพึ่ ง ได ”
ของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพของชุมชนแขวง
คลองเตย เขตคลองเตย และโครงการ “ศูนยสขุ ภาพ
ดีมีสุข ชุมชนใชยาปลอดภัย” ของคณะกรรมการ
กองทุนสุขภาพของชุมชนแขวงลําผักชี เขตหนองจอก
ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพ อสส. ที่ประจําศูนย
สุขภาพชุมชน ใหรูจักชื่อสามัญทางยา เพื่อนําไปให
ความรูแ ละใหคาํ แนะนําเรือ่ งการใชยาใหแกประชาชน
ในชุมชน และผูมารับยาที่ศูนยสุขภาพชุมชนได
โครงการ “ใชยาอยางไร ปลอดภัย ไมเพิ่ม
โรค” ของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพของชุมชน
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา ซึง่ เปนการรณรงคให
ประชาชนรูจักชื่อสามัญทางยา มีพฤติกรรมถามชื่อ
สามัญทางยา ถามขอมูลการใชยา และอานฉลากยา
กอนการบริโภค
โครงการ “ร า นยาคุ ณ ภาพ” ของคณะ
กรรมการกองทุ น สุ ข ภาพของชุ ม ชนแขวงดิ น แดง
เขตดินแดง ซึง่ ตองการใหรา นขายยามีเภสัชกรประจํา
ราน และเขียนชือ่ สามัญทางยาบนซองยา และรณรงค

ใหประชาชนทีซ่ อื้ ยาจากรานขายยาตองกลาถามขอมูล
เกี่ยวชื่อสามัญทางยาและขอมูลการใชยา
ในสวนของหนวยบริการ ซึง่ สวนใหญเปนหนวย
บริการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งระดับปฐมภูมิ
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ระดับ
ทุติภูมิในโรงพยาบาลชุมชน และระดับตติยภูมิ ใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ ไดใหความรวมมือจัดกิจกรรม
รวมกับเครือขายผูบริโภคในการรณรงคการใชชื่อ
สามัญทางยาในโรงพยาบาล ซึง่ ความรวมมือดังกลาว
สวนหนึ่งเกิดจากการเปนภาคีเครือขายที่เคยทํางาน
รณรงคในพืน้ ทีด่ ว ยกันมากอนแลว และเปนภาคีใหม
ที่เกิดจากการเชื่อมประสานของเครือขายเภสัชกร
นอกจากนี้ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ
ป 2542 โดยเนนใหสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขพัฒนาระบบยาที่เกี่ยวของกับการใชชื่อ
สามัญทางยา ใน 2 ประเด็น คือ 1. ที่เกี่ยวของกับ
การคัดเลือกยา โดยกําหนดใหรายการยาในโรงพยาบาล
ทีม่ ชี อื่ สามัญ (Generic Name) เดียวกัน ใหคดั เลือก
ไวใชในโรงพยาบาลเพียงชื่อสามัญละ 1 รายการ
(ตามรูปแบบยาและความแรง) และ 2. ที่เกี่ยวของ
กับการใชยาไดแกการสนับสนุนการใชชื่อสามัญทาง
ยาโดยใหคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด
รับผิดชอบใหแพทยสั่งใชยาโดยใชชื่อสามัญทางยา
และใหมีการสั่งใชยาที่สมเหตุสมผล ซึ่งนโยบายนี้
ถือเปนปจจัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในหนวยบริการ
อยางไรก็ตาม การขับเคลื่อนเรื่องชื่อสามัญ
ทางยาของภาคประชาชนเปนเพียงจุดเริม่ ตนในพืน้ ที่
หลักเพียง 5 จังหวัด และทํางานในระยะเวลาอันสั้น
ยังไมสามารถดําเนินการในวงกวางและสงผลสะเทือน
ไดมากนัก ในขณะทีก่ ลยุทธของธุรกิจยายังคงดําเนิน
ไปอยางเขมขน รุนแรง ภาคประชาชนจําเปนตอง
ขยายภาคีเครือขายและผนึกกําลังกันขับเคลือ่ นเรือ่ งนี้
ตอไป...
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รูจัก “ยา” เขาใจใช
ไปสูงานสุขภาพชุมชน

แสงศิริ ตรีมรรคา*

ทัศนคติเรื่อง “ยา” ปญหาใหญ

ป

ญหาเรื่องการใชยาที่ไมเหมาะสมของประชาชน เปนปญหาที่เกิดขึ้นและ
สะสมมายาวนานในสังคมไทย สงผลกระทบทั้งทางดานสุขภาพอนามัย
ดานเศรษฐกิจ และสังคม
ในป 2552 มูลนิธเิ ขาถึงเอดส โดยความสนับสนุนของแผนงานสรางกลไก
เฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ไดดําเนินการสํารวจพฤติกรรมการใชยา
ในกลุม เครือขายประชาชน เพือ่ นํามาพัฒนาโครงการเฝาระวังการใชยาของภาค
ประชาชน การสํารวจขอมูลไดมีการสัมภาษณเชิงลึก และการจัดกลุมสนทนา
(Focus Group) ในกลุมเครือขายตางๆ เชน กลุมผูติดเชื้อเอชไอวี กลุมผูปวย
โรคไต เครือขายชุมชนในกรุงเทพ รวมทั้งเจาหนาที่สาธารณสุขดวย
* มูลนิธิเขาถึงเอดส
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ผลจากการเก็บขอมูลพบวา ในกลุม ประชาชน
ที่เปนผูปวยเรื้อรัง แมจะเปนกลุมที่มีการใชยาอยาง
มากกลั บ ยั ง คงมี ค วามเข า ใจผิ ด และทั ศ นะเชิ ง ลบ
ที่เกี่ยวของกับการใชยา และไมมีความรูหรือขอมูล
ในเรือ่ งการใชยาอีกดวย เชน การบริโภคยาเกินความ
จําเปน, เกิดการดือ้ ยาเนือ่ งจากการกินยาไมครบ ไม
ถูกตอง การซือ้ ยาแพงในขณะทีม่ ยี าชือ่ สามัญทีร่ าคา
ถูกกวา, ความเชื่อเรื่องยาดี คือยาแพงหรือตองเปน
ยาจากตางประเทศเทานัน้ ความไมเชือ่ มัน่ ในคุณภาพ
ของยาชื่อสามัญหรือยาที่ราคาถูกเปนตน ซึ่งปญหา
เหลานีล้ ว นสงผลกระทบตอระบบยาของประเทศ เชน
การสูญเสียงบประมาณในการซื้อยาของประเทศ
ในแตละป
นอกจากนีผ้ ลจากการสํารวจขอมูลในสวนของ
ผูใหบริการสาธารณสุขพบวายังคงมีความเขาใจผิด
และทั ศ นะเชิ ง ลบที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช ย า เช น
ความเชือ่ เรือ่ งยาตนแบบวาดีกวายาชือ่ สามัญเปนตน
ทั้งนี้พบวาระบบการใหบริการยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ โดยเฉพาะการไมมรี ะบบการบริหารจัดการ
ที่จะลดการสูญเสียยาที่ไปสะสมอยูที่คนไข สงผลให
มียาสะสมในมือคนไขเกินความจําเปนและสูญเสีย
ประโยชนในที่สุด
ตอเนือ่ งในโครงการป 2553 จึงไดดาํ เนินการ
โครงการโดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาศักยภาพของ
เครือขายประชาชนใหมีองคความรูมากพอที่จะไป
ดําเนินงานขยายผลตอในชุมชน เพื่อใหเกิดกลไก
การเฝาระวังการใชยาในพื้นที่ได

ตนทุนเดิมและกลไกเดิม
โครงการนีเ้ ปนการทํางานรวมกับเครือขายภาค
ประชาชนตางๆ ซึ่งสวนใหญเปนกลุมหรือเครือขาย
ที่มีบทบาทอยูแลวในชุมชนไดแก เครือขายผูติดเชื้อ
เอชไอวีฯ 14 กลุมใน 7 ภาค และศูนยประสานงาน
หลักประกันสุขภาพภาคประชาชน 5 จังหวัด รวม
ถึงเครือขายผูปวยเรื้อรังอีก 2 สวน คือ ชมรมเพื่อน
โรคไต และเครือขายมะเร็ง

แต ล ะกลุ  ม มี ต  น ทุ น ในการดํ า เนิ น งานที่
หลากหลายตางกัน เชน กลุมผูติดเชื้อฯ เปนกลุมที่
ไดรับการพัฒนาทัศนคติ องคความรูเรื่องการดูแล
รักษาโรคฉวยโอกาสและการรักษาดวยยาตานไวรัส
เอชไอวีมาอยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ หลักการใชยาเบือ้ งตน
สงผลใหมีการตอยอดองคความรูเรื่องหลักการใชยา
อยางสมเหตุผลเพิ่มเติม รวมทั้งเนนการดําเนินการ
งานร ว มกั บ ชุ ม ชนเพื่ อ มุ  ง ไปสู  ก ารผลั ก ดั น ให เ กิ ด
การทํางานดานสุขภาพในชุมชน ในสวนของศูนย
ประสานงานฯ มีตนทุนการทํางานชุมชน และความ
ใกลชิดกับชุมชนอยูแลว การดําเนินงานจึงเปนการ
เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องยาผนวกไปกับงานเดิมที่ทําอยู
สําหรับเครือขายไตวายเรือ้ รัง และมะเร็งเปนการเริม่
การทํางานกับสมาชิกกลุมอยางเปนระบบมากขึ้น
โดยการสํารวจพฤติกรรมการใชยาของสมาชิกกลุม
และการพัฒนาทักษะองคความรูด า นการดูแลตนเอง
และการใชยาใหเหมาะสม

ประเด็น “ยา” จุดเริ่มงานชุมชน
ยาเปนสิ่งจําเปนที่เกี่ยวของในชีวิตของทุกคน
ที่ผานมาประชาชนสวนใหญมีการใชยาเพื่อบรรเทา
อาการและรักษาอยางไมมีทิศทาง รวมทั้งไมมีองค
ความรูเบื้องตนเพื่อมาประกอบการตัดสินใจในการ
ซื้อยาหรือเลือกใชยา เครือขายผูติดเชื้อฯ จึงเริ่ม
ดําเนินการโดยการผลักดันใหกลุมที่มีแผนจะเริ่ม
ทํางานกับชุมชน ใหมีการสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการ
ใชยาเขาไปในการดําเนินกิจกรรม จากเดิมทีเ่ ปนการ
จัดอบรมใหความรูเรื่องเอดสเปนครั้งคราว ไมไดมี
แผนการทํางานชัดเจนกับชุมชนมากอน พัฒนาไปสู
เรือ่ งการใชยาทีไ่ มสมเหตุผล กลายเปนประเด็นทีจ่ ดุ
ประกายที่ชุมชนสนใจและกระตือรือรนเขารวมเปน
อยางดี
เชน ในพื้นที่ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ที่กลุม
ผูต ดิ เชือ้ ฯ ไดดาํ เนินกิจกรรมศูนยบริการแบบองครวม
ขึน้ รวมกับโรงพยาบาลแตไมไดมีแผนงานรวมกับ
ชุมชนมากอน จะมีกเ็ พียงการจัดอบรมเปนครัง้ คราว
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แตเมื่อเริ่มดําเนินการเรื่องการใชยาอยางสมเหตุผล
จึงไดออกแบบกิจกรรมทีไ่ ดรว มงานกับชุมชนมากขึน้
เริ่มตนกิจกรรมดวยการสํารวจพื้นที่ สํารวจ
ยาที่ขายในรานชําและสํารวจพฤติกรรมเรื่องการ
บริโภคยาของคนในชุมชน ผลจากการสํารวจรานชํา
พบวา ยาทีม่ ขี ายในรานชําสวนหนึง่ เปนยาทีห่ มดอายุ,
ยาทีอ่ ยูร ะหวางถอนทะเบียน, มียาจํานวนมากทีต่ อง
ควบคุมโดยเภสัชกร นอกจากนี้ ยังมีการเก็บรักษา
ไมเหมาะสม คือเก็บยาทุกชนิดปนกัน, เก็บยาปนกับ
สินคาอื่น, ใสถุงพลาสติกแพ็ค/รัดยาง/แม็กหนีบ
ผูขายไมมีความรูเรื่องยา
ในสวนพฤติกรรมการบริโภคยา ไดมีการสุม
สํารวจพฤติกรรมคนในชุมชน พบวา พฤติกรรมการ
บริโภคยาของคนในชุมชนไมถกู ตอง มีการใชยาหลาย
ชนิดรวมกัน มีการบริโภคยาปฏิชวี นะเปนประจําและ
ไมครบระยะเวลา ทัง้ นี้ พฤติกรรมการใชยาของเพือ่ น
สมาชิกผูต ดิ เชือ้ ฯ และคนในชุมชนไมตา งกันมากนัก
หลังจากวิเคราะหผลสํารวจแลว จึงนัดหารือ
กับแกนนําชุมชนจากทุกหมูบ า นเพือ่ ใหเห็นสถานการณ
รวมกัน และหาแนวทางการดําเนินงานเพื่อจัดการ
ปญหาดังกลาว โดยแกนนําชุมชนตางๆ รวมเขามา
เป น คณะทํ า งานมี ก ารประชุ ม ต อ เนื่ อ งหลายครั้ ง
และรวมกันออกแบบงาน คิดแผนงานรวมกัน เชน
แผนการประชาสัมพันธ แผนการอบรมใหความรูก บั
คนในชุมชน ฟนคืนชีวิตตูยาสามัญของชุมชน รวม
กันลงไปทําความเขาใจกับรานชําในชุมชน เปนตน

องคความรูที่ขาดไม ได
การอบรมใหความรูทั้งเพื่อนสมาชิกและแกน
นําชุมชน องคความรูที่จะขาดไมได คือ โรค และ
อาการ หลักการใชยา กลุมยาที่เปนปญหาและใช
ไมสมเหตุสมผลบอยๆ ชื่อสามัญทางยา เพื่อที่จะให
มัน่ ใจวายาตัวเดียวกันมีคณ
ุ ภาพเหมือนกัน, เรือ่ งการ
ดําเนินของโรคแตละโรค เพื่อใหเขาใจเรื่องแนวทาง
การรักษา รวมไปถึงเรื่องสิทธิประโยชนในดานการ
รักษาพยาบาล เนนเรื่องระบบบัญชียาหลักแหงชาติ
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องคความรูต า งๆ เหลานี้ ทําใหเขาใจภาพรวม
ทัง้ หมดถึงเรือ่ งระบบยาของประเทศ คุณภาพของยา
และขอมูลที่จําเปน เชนยากลุมที่ใชไมสมเหตุสมผล
บอย ทั้งนี้การอบรมในแตละพื้นที่ก็ใชผลการสํารวจ
มาเปนฐานขอมูลในการคิดและเพิ่มเติมประเด็น
ชวนคุยในการอบรม

เปลี่ยนแปลงระดับบุคคล
ไปสูงานของเครือขาย
การเปลี่ยนแปลงเริ่มระดับบุคคล คือแกนนํา
กลุมตางๆ ที่ทําโครงการรูจักยามากขึ้น ใชยาตาม
อาการ เริม่ คิดมากขึน้ กอนตัดสินใจใชยา มองหาทาง
เลือกอืน่ ในการดูแลสุขภาพ มัน่ ใจในการดูแลสุขภาพ
ตัวเองและมั่นใจที่จะบอกตอใหผูอื่น ทั้งผานชีวิต
ประจําวันและการอบรม รูปธรรมที่เกิดขึ้นคือการรู
ขอมูล และกลาซักถามหมอเพื่อขอคําอธิบายในโรค
ของตนเอง
สําหรับระดับกลุมและเครือขาย เนื่องจาก
ชุมชนเห็นวาปญหาการใชยาไมสมเหตุผลเปนเรื่อง
ใกลตัว จึงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทํางาน มี
การประสานความรวมมือในชุมชน บางชุมชนมีการ
ขยายประเด็นเรือ่ งยาลงไปในแผนงาน เกิดกลไกการ
ประสานงานในพื้นที่
แกนนําชุมชนทีเ่ ปนเจาของรานชําก็เริม่ สํารวจ
ยาของรานตัวเอง เลิกการขายยาบางตัวทีอ่ ยูร ะหวาง
การถอนทะเบียน เชน ทัมใจ แอสไพริน หรือยาเด็ก
ที่ไมเหมาะสม รวมถึงอธิบายขอมูลยามากขึ้นกับ
ผูที่มาซื้อยา

ลางความเชื่อเกา ไปสู
“เรือ่ งสุขภาพเปนเรือ่ งของทุกคน”
พื้นที่ ต.ดอยหลอ จ.เชียงใหมเปนพื้นที่ที่มี
เสียงตอตานวา “เปนแคผูติดเชื้อฯ จะมาทําเรื่องยา
ไดอยางไร เรื่องยาและสุขภาพตองเปนหนาที่ของ

แพทย หรือเภสัชกรในพืน้ ที”่ แตกเ็ พียงพืน้ ทีเ่ ดียวใน
โครงการ สวนพืน้ ทีอ่ นื่ ไดแปลงความเชือ่ เกาไปสูเ รือ่ ง
สุขภาพเปนเรื่องของทุกคนเรียบรอยแลว
แกนนํากลุม ทีเ่ ปนวิทยากรโดยเฉพาะผูต ดิ เชือ้ ฯ
ไดรับการยอมรับในพื้นที่ ในความรูอื่นที่มากไปกวา
เรื่ อ งเอชไอวี / เอดส แกนนํ า กลุ  ม เพื่ อ ชี วิ ต ใหม
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัยกลาววา “ตอนแรกก็กลัว เพราะ
เราอบรมใหแกนนําชุมชนทัง้ นัน้ ทัง้ อสม. ผูใ หญบา น
ส.อบต. แตวาพอเราพูด เขารวมแลกเปลี่ยน เขาฟง
และไมมีอาการใดที่แสดงวาไมเชื่อเรา ก็เริ่มมั่นใจ
มากขึ้น”
แกนนํากลาวตอ “เราไมใชหมอแตเราก็มีองค
ความรูในสวนที่จําเปน ไมตองรูองคประกอบยา แต
ความรูที่จําเปนเราตอบได เราจะถนัดชวนคุยใหเห็น
สถานการณรว มกัน นํากระบวนการไปตามหลักสูตร
ที่วางไว แตเมื่อเปนขอมูล เปนความรูที่ตองอธิบาย
เพิม่ ก็มเี ภสัชกรของโรงพยาบาลทีม่ ารวมเปนทีมกับ
พวกเราคอยเพิ่มเติมเนื้อหาให”

หาความรวมมือในพื้นที่
เมือ่ ไดเริม่ ก็พบวาความรวมมือในพืน้ ทีเ่ กิดขึน้
ได ไ ม ย าก เมื่ อ ได เ ห็ น ป ญ หาและตระหนั ก ถึ ง
สถานการณรว มกันแลว ชุมชนก็พรอมจะรวมมือกัน
แกปญหา เริ่มตนดวยเภสัชกรในโรงพยาบาลที่กลุม
ผูติดเชื้อฯ ไดทํางานรวมกันอยูแลว, ส.อบต.ในพื้นที่
ทีเ่ ปนแกนนําหลักในการประสานทัง้ ตําบล, เจาหนาที่
รพ.สต.ที่ชวยประสานกลุม อสม.ในพื้นที่ รวมทั้งตัว
บุคคลที่เปนแกนนําในบทบาทตางๆ เอง เห็นปญหา
และอยากมารวมกันแกปญหา
บทบาทหนาที่ของแกนนําในพื้นที่หลายคน
ชวยใหการดําเนินงานเปนไปไดงา ยขึน้ มีลกั ษณะของ
การประสานงานในพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทีเ่ ห็นชัดใน อ.คีรมี าศ
จ.สุโขทัยทีก่ ลุม ผูต ดิ เชือ้ ฯทีไ่ มเคยมีแผนงานในชุมชน
เลย แตเมื่อดําเนินงานโครงการไปสักระยะ ก็เกิด
คณะทํางานสุขภาพชุมชนขึ้น โดยมีองคประกอบ
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ของแกนนําชุมชนจากทุกหมูบาน และมีเภสัชกร
โรงพยาบาลมาเปนพี่เลี้ยง คิดดวยกัน ทําดวยกัน
“รวมหัวจมทาย” ดวยกัน

กาวตอที่ยังไปไมถึง
ในชวงระยะเวลาการดําเนินงาน 7 เดือนใน
พื้นที่ มีการดําเนินกิจกรรมในดานสรางความเขาใจ
เกิดการทํางานรวมกันของคนในพื้นที่และเปาหมาย
เพือ่ ทีจ่ ะบรรจุแผนงานเรือ่ งการใชยาอยางสมเหตุผล
เขาไปในแผนแมบท หรือแผนที่ยุทธศาสตร รวมไป
ถึงการใชประโยชนจากกองทุนสุขภาพทองถิน่ มาเปน
กลไกขับเคลื่อนงานตอในพื้นที่
บางพื้ น ที่ ส ามารถบรรจุ แ ผนเข า ไปในคณะ
ทํางานสุขภาพชุมชนไดแลว เชน จ.เชียงใหมเนือ่ งจาก
มีทุนตั้งตนเปนคณะทํางานสุขภาพชุมชนที่มีอยูแลว
โดยเพิม่ เติมประเด็นการทํางานเรือ่ งยาไปในแผนของ
ชุมชน ในขณะทีอ่ กี หลายพืน้ ทีย่ งั อยูร ะหวางการสราง
และพัฒนากลไกการทํางานในชุมชนใหมีศักยภาพ
โดยใชประเด็นเรื่อง “ยา” เปนประเด็นตั้งตนในการ
ทํางาน
กลไกเรือ่ งการเฝาระวังการใชยาในชุมชน เปน
เปาหมายที่ยังไมเกิดเปนรูปธรรมในพื้นที่ เนื่องจาก
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หลายปจจัย เชน ระยะเวลาดําเนินงานที่สั้น หรือ
เรื่องการเริ่มตนประเด็นงานในพื้นที่ ทําใหยังไม
สามารถสรางกลไกนี้ได ทั้งนี้จะอยูในแผนงานของ
แตละพื้นที่ที่ตองดําเนินงานตอ

ความทาทาย
ในการทํ า งานในพื้ น ที่ ยั ง มี ค วามท า ทายที่
เกีย่ วเนือ่ งกับความเชือ่ และทัศนคติ ทัง้ เรือ่ งสุขภาพ
เปนเรือ่ งของหมอ บางพืน้ ทีย่ งั ไมเชือ่ มัน่ แกนนํา รวม
ถึงเรือ่ งความรวมมือในพืน้ ทีท่ แี่ กนนํายังตองประสาน
และทํางานตอเนื่องใหเกิดกลไกการเฝาระวังการใช
ยาในชุมชนไดจริงๆ รวมถึงผลักดันใหเปนวาระหนึ่ง
ในการประชาคม เพื่อใหทุกคนในชุมชน ไมเฉพาะ
แกนนํา เห็นปญหารวมกันและผลักดันเขาสูแผน
แมบทชุมชน
นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องศักยภาพของคน
ทํางานทีต่ อ งเสริมอยางตอเนือ่ งในประเด็นทีเ่ กีย่ วของ
ทัง้ เรือ่ งยา สิทธิประโยชน ระบบยา การประสานงาน
ฯลฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางศูนย
ประสานงานฯ และเครือขายผูติดเชื้อฯ

สื่อศิลปะ

กับการรณรงคแกไขปญหา
เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาปฏิชวี นะ
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
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ารพัฒนาและเผยแพรสอื่ เปนหนึง่ ในยุทธศาสตร เพือ่ สือ่ สาร
สาธารณะในการรณรงคการใชยาอยางสมเหตุผล การนํา
รองการใชสื่อศิลปะกับการแก “ปญหาเชื้อดื้อยา” เปนหนึ่ง
ในประเด็นที่ กพย.และเครือขายรวมกันขับเคลื่อน สถานการณ
เชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะเปนภัยคุกคามแกประชาชน ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก การรณรงคเพือ่ ปองกันและลดปญหา
จจํ า ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ จากประชาชนทุ ก หมู  เ หล า ให เ กิ ด
ความเข
าใจและตระหนักถึงปญหา จึงจําตองสื่อสารรณรงค
ค
เรื่องเชื้อดื้อยากับประชาชนทุกภาคสวน ดวยสื่อที่เหมาะสม
และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ความพยายามในการพัฒนาการใชสื่อที่หลากหลาย โดย
แสวงหาความรวมมือจากบุคลากร ผูเชี่ยวชาญจากหลายฝาย
หลายภาคี
เ ครื อ ข า ย ยกตั ว อย า งเช น การทํ า งานกั บ ศิ ล ป น
ห
หลายสาขา
สื่อพื้นบาน รวมทั้งการทําโครงการกับนักเรียน
ห
นันกศึกษาเพื่อรวมเปนสวนหนึ่งของผลิตสื่อสาธารณะ
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บุคลากรสุขภาพกับการสราง
สื่อศิลปะ: การเติมเต็มวิชาการกับ
งานศิลปะเกิดเปนสื่อที่สรางสรรค
กพย. รวมกับ อาจารยปณ
 ยา ไชยคํา โครงการ
รักษธรรมชาติ จัดทําโครงการ “สานศิลปในปาสวย...
เพื่อบุคลากรทางการแพทย” โดยมีเหตุผลมาจาก
การที่บุคลากรสุขภาพมักมีฐานความเขาใจเกี่ยวกับ
ประเด็นปญหาทางวิชาการของเชือ้ ดือ้ ยา แตขาดทักษะ
ทางศิ ลปะในการผลิ ตสื่อ กพย.จึ งมี แนวคิ ดริเริ่ม
ในการพัฒนาทักษะของคนเหลานี้ทางดานศิลปะ
เพื่อรวมกันสรางสรรคผลงานศิลปะเพือ่ ใชประโยชน
ในการรณรงคตอ ไป ในโครงการนีเ้ กิดผลงานสือ่ เปน
ภาพวาด 21 รูป และนําไปจัดแสดงในงานประชุม
ตางๆ รวมทั้งไดนําผลงานสื่อภาพวาดดังกลาวไป
ขยายผลดวยการจัดทําเปนปฏิทนิ ประจําป 2554 ของ
กพย. กระจายแกหนวยงานตางๆ และเครือขาย สนใจ
ดาวโหลดไดที่ www.thaidrugwatch.org

สื่อพื้นบานเพื่อรณรงคลดปญหา
เชื้อดื้อยา
1. สื่อหุนมือโจ-หนา: มืออาชีพ รางวัล
ระดับโลกดานหุนมือ
จากแนวคิ ด หลั ก ที่ ต  อ งการรณรงค ผ  า นสื่ อ
พื้ น บ า น ประกอบกั บ ความสํ า เร็ จ ของคณะหุ  น
ช า งฟ อ น จ.เชี ย งใหม โดยมี ศิ ล ป น “โจ-หน า ’’
คุณภาสกร และคุณทรัพยทวี สุนทรมงคล สองสามี
ภรรยา เจาของรางวัลชนะเลิศในเวทีเทศกาลหุน โลก
ครั้งที่ 13 และ 14 จึงเกิดการประสานความรวมมือ
ระหวาง กพย.และศิลปนรวมกันในโครงการผลิต
สื่อพื้นบานเพื่อรณรงคปองกันเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
โดยใชศิลปะการแสดงหุนไทย เปนการผสมผสาน
งานศิลปะเขากับงานขอมูลที่เปนวิชาการ และใช
หุนมือเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรูเรื่องยา
ปฏิชีวนะ เพื่อมุงหวังใหบุคคลทั่วไป มีความเขาใจ
และรับขอมูลไดงายยิ่งขึ้น ผลงานที่ผลิตเสร็จสิ้น
ไดทําเปน DVD 2 เรื่อง
คือ เรื่อง “เมียวดี ฟาลั่น
ผจญภั ย ยาปฏิ ชี ว นะ”
และเรื่อง “Dr.John in
Amsterdam” สนใจ
ดาวโหลดได ที่ www.
thaidrugwatch.org
การรณรงคโดยใช
หุนมือโดยศิลปนโจ-หนา
นอกจากจะทําการผลิต
สื่ อ ต น แบบแล ว กพย.
และคณะหุน ชางฟอน ยัง
ไดนําสื่อหุนมือดังกลาว
ไปใช ใ นการรณรงค แ ก
ปญหาเชื้อแบคทีเรียในกลุมนักเรียน นักศึกษา ครู
ในจังหวัดเชียงใหมนบั พันคน ซึง่ ไดรบั การตอบรับเปน
อยางดี นับเปนการรณรงคทมี่ รี ปู แบบทีส่ ามารถทําให
กลุม เปาหมายไดทงั้ ความรูแ ละความบันเทิงพรอมกัน
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นอกจากนีจ้ ากลักษณะความแปลกใหมของสือ่ ศิลปะ
พื้นบานที่ใชในการรณรงค สื่อตางๆ ทั้งสื่อหนังสือ
พิมพและเคเบิ้ลทีวีทองถิ่นไดใหความสนใจและไดมี
สวนชวยเผยแพรกิจกรรมสูสาธารณะผานชองทาง
ตางๆ อีกดวย

2. สื่อลิเกพื้นบาน: ลิเกระดับดอกเตอร
ความพยายามในการพัฒนาสือ่ พืน้ บานสําหรับ
ภูมิภาคตางๆ ประกอบกับการที่ กพย. ไดมีความ
ร ว มมื อ กั บ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในการรวมมือผลิตสื่อการแสดงลิเก
เรือ่ ง “ลิเกเฮฮารูจ กั ยารูจ กั ใช” โดยผูช ว ยศาสตราจารย
ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ

3. สื่อละครพื้นบาน: ละครกับชุมชน
โครงการ “สื่ อ ละครพื้ น บ า นร ว มสมั ย เพื่ อ
การรณรงคใชยาปฏิชวี นะอยางสมเหตุผล” โดยกลุม
ละครชุมชน “กั๊บไฟ” ของคุณอัมรินทร เปลงรัศมี
ใชละครพื้นบานเปนสื่อใหชาวบานมีสวนรวมและ
เกิดความตระหนัก รวมรณรงคใชยาปฏิชีวนะอยาง
ถูกตอง ปองกันเชื้อดื้อยา

โครงการนีม้ ลี กั ษณะพิเศษทีใ่ หความสําคัญกับ
การที่คนทองถิ่นเขามามีสวนรวม โดยดึงคนทองถิ่น
ในพื้นที่เปาหมายการรณรงคใหเขามามีสวนรวม
ในการแสดงละคร เพือ่ หวังวาคนเหลานีจ้ ะกลายเปน
แกนนําในการรณรงค การใหความรูเรื่องการใชยา
แกชมุ ชนในลําดับตอไป เปนแนวทางทีม่ งุ เกาะติดกับ
พื้นที่และหวังผลการรณรงคมาก

ง. โครงการประกวดสื่ อ ฉลาดใช ย า
ปฏิชีวนะ
โครงการนี้มุงเนนใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา
ทั่วประเทศ ไดเขามารวมแขงขันสรางสื่อในหลาย
รูปแบบ ไดแก การออกแบบโปสเตอรกับแผนพับ
ภาพยนตรสนั้ และการกลาวสุนทรพจน ภายใตกรอบ
แนวคิดหลัก “อยาใชยาปฏิชีวนะ ถาไมจําเปน” เพื่อ
ใหนกั เรียน นิสติ นักศึกษาเหลานีไ้ ดเรียนรูแ ละเขาใจ
การใชยาอยางสมเหตุผล เพื่อขยายผลความเขาใจ
ดังกลาวสูค รอบครัวและชุมชน และไดผลในการสราง
สื่อเพื่อการเผยแพรตอสาธารณะเกิดการรณรงค
ทัว่ ทัง้ ประเทศอีกดวย ผูเ ขารวมการประกวดหลายคน
เห็นวาเปนหัวขอประกวดทีย่ าก เพราะเปนองคความรู
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ใหมสําหรับพวกเขา แตทั้งหมดตางไมปฏิเสธวา
โครงการฯ ทําใหพวกเขาไดรับความรูเรื่องยา เรื่อง
การใช
ใชยาเพิม่ มากขึน้ เปนอันมาก ทีส่ าํ คัญคือ ตระหนัก
วายามีทั้งประโยชนและโทษ

สื่ออื่นๆ ที่พัฒนาขึ้นภายใต
การทํางานของเครือขาย กพย.
กิจกรรมการประชุมประจําปกพย. เปนหนึ่ง
ชองทางที่กพย.ไดมีโอกาสรวบรวมผลงานสื่อตางๆ
ที่เครือขายไดมีการพัฒนาตอยอดเพื่อการรณรงค
ในพืน้ ที่ โดยไดจดั กิจกรรม “ประกวดของดี เครือขาย
กพย.”ขึน้ เมือ่ การประชุมประจําป พ.ศ.2554 ระหวาง
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2554 มีเครือขาย กพย.
สงผลงานเขาประกวด โดยเนนสื่อหรือนวัตกรรม

เพื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การใช ย าที่ เ หมาะสม
โดยเฉพาะเรือ่ งการใชยาปฏิชวี นะทีเ่ หมาะสม ผลงาน
ที่นําเสนอไดแก
1. ภก.พัฒน เลิศทัศนีย โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม จ.เชียงใหม สงผลงานโปรแกรมรอคิว
และเกมส เพื่อการรณรงคฉลาดใชยาปฏิชีวนะใน
คอมพิวเตอร
2. ภญ.สุภาวดี เปลงชัย โรงพยาบาลเสลภูมิ
อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด สงผลงาน “เพลงหมอลํา รณรงค
การใชยา” ที่แตงเนื้อรองและรองโดยทีมบุคลากร
สาธารณสุขในพื้นที่
3. คุ ณ เกศิ นี คงสมบู ร ณ ผู  อํ า นวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหลังเขา จังหวัด
สระบุรี สงผลงานแผนปายฟวเจอรฉลุลวดลายสวยงาม
เพื่อเปนบอรดประชาสัมพันธ 3 โรค ในโครงการ
ฉลาดใชยาปฏิชีวนะ
4. ภญ.วงษดิษฐ วิเชียรเทียบ โรงพยาบาล
โพนสวรรค จ.นครพนม สงผลงานมัลติมีเดีย เพื่อ
เปดใหกับคนไขที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดย
ประยุกตจากสือ่ สิง่ พิมพของโครงการฉลาดใชยาปฏิชวี นะ
เนือ่ งจากขอจํากัดในการอาน จึงทําเปนสือ่ ทีส่ ามารถ
เผยแพรผา นทางจอโทรทัศน ในชือ่ ชุด “๓ โรครักษา
ได ไมตองใชยาปฏิชีวนะ”
5. ภก.สันติ โฉมยงค สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดสง
จงหวด
ผลงานสื่อวิดีโอ เรื่อง “ชื่อสามัญ
ผลงา
ทางยา”
ทางย

สื่อของ ภญ.วงษดิษฐ วิเชียรเทียบ
โรงพยาบาลโพนสวรรค จ.นครพนม

104

รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 2554

6. ภญ.กอบกาญจน ชูปาน
โรงพยาบาลวารินชําราบ ไดพัฒนา
โรงพยา
กระปุกยยา Kid Can เพื่อชวยในการ
ใหยานํ้าใในเด็ก เนื่องจากการสั่งใช
ในเด็ ก มั ก ต อ งมี ก ารคํ า นวณ
ยานํ้ า ในเ
ใหเหมาะ
หมาะสมกับนํา้ หนักของเด็ก และ
มี โ อกา
อกาสเสี่ ย งต อ การคํ า นวณที่
ผิดพลาด
ทําใหผูปวยไดรับยา
พ

มากหรือนอยเกินไป จึงไดพฒ
ั นานวัตกรรมประกอบ
การสั่งใชยานํ้าที่มีการใชบอยๆ เพื่อชวยเจาหนาที่
สาธารณสุขในหนวยบริการระดับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลสามารถสั่งใชยาอยางถูกตอง
7. ภญ.นุชรินทร โตมาชา สํานักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ได พั ฒ นาสื่ อ ความรู  ชุ ด
“ผืน่ แพยา อาการไมพงึ ประสงคทสี่ ามารถปองกันได”
ซึ่งมักเปนปญหาที่อาจเกิดจากการใชยาปฏิชีวนะที่
ไมเหมาะสม โดยผลิตในลักษณะแผนพลิก และ
โปสการด

แผนพลิก
โปสการด
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หุนมือ โจ-หนา

สื่อหุนมือขณะไปรณรงคที่
โรงเรียนโกวิทธํารง
จ.เชียงใหม

หากทานสนใจสื่อเพื่อรณรงคในพื้นที่สามารถติดตอผาน กพย. หรือเครือขายตามที่อยูที่แจงไดโดยตรง
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เปดมาน

กพย.

แผนงานสรางกลไกเฝาระวัง
และพัฒนาระบบยา
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แ

ผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา หรือที่เราทานทั้งหลาย มักจะเรียกยอๆวา กพย. นั้น
แมจะไมใชหนวยงานที่จัดตั้งมานานแลว แตเวลา 3 ขวบปนั้นไมไดนอยเลย พันธกิจตองขอบอกเลยวา
ตอนนี้ กพย. เปนที่รูจักมากขึ้นในฐานะผูเฝาระวังระบบยา (Drug System Watch)โดยเฉพาะในแวดวง
นักวิชาการ วิชาชีพดานสุขภาพและเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนไมแสวงหากําไร (NGO)

ขวบปที่ 3 การขับเคลื่อน
เพื่อพัฒนาระบบยาอยางตอเนื่อง
การดํ า เนิ น การเพื่ อ สร า งกลไกและพั ฒ นา
ระบบยา ตามวิสัยทัศนมุงสรางระบบและกลไกที่
เขมแข็งในการเฝาระวังและพัฒนาระบบยาอยางรอบ
ดาน พรอมสงสัญญาณเตือนภัยเรือ่ งอันตรายจากยา
ในมิติตางๆ ผานการสื่อสารสาธารณะดวยการสราง
และจัดการองคความรู ตลอดจนขับเคลือ่ นเชิงนโยบาย
และโครงสรางอยางตอเนื่อง มุงสรางความตระหนัก
และการมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชนทุ ก ภาคส ว นอย า ง
เขมแข็ง โดยการทํางานผาน 5 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก
1) การสรางและจัดการองคความรู 2) การพัฒนา
การทดลองรูปแบบกลไกการจัดการความเสี่ยงจาก
ยาแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาใหเกิดศูนยเฝาระวัง
และพัฒนาระบบยา 3) การสงเสริมความเขมแข็ง
ของภาคี เ ครื อ ข า ยเฝ า ระวั ง และพั ฒ นาระบบยา
4) การสื่อสารสาธารณะเพื่อสงสัญญาณสูสังคม
5) การผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตรพัฒนา
ระบบยา และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งสิ้นนี้ไดมีการ
ดําเนินการตอเนื่องมาถึงปที่ 3 สําหรับปที่ 3 นี้
กิจกรรมเดนของแตละยุทธศาสตรกม็ ผี ลสัมฤทธิแ์ ละ
ความสําเร็จทีน่ า ชืน่ ชม ซึง่ เกิดจากความรวมมือรวมใจ
ของเครือขายในแตละพื้นที่ทั้งสิ้น ไดแก

1. การสรางและจัดการองคความรู
1.1. กพย. สนับสนุนใหเครือขายประเมินการ
ใชยา (เครือขาย DUE) พัฒนาโครงการวิจัยเรื่อง
“การประเมินผลลัพธทางคลินิกของยาคลอพิโดเกล
หลังมีการใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยรัฐ (CL) ใน
ผูปวยหลังทําหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจและ
ใสขดลวดคํา้ ยัน” โดยมี ภญ.ปทมา ตัณฑวิวฒ
ั น เปน
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หัวหนาโครงการวิจัย และมีโรงพยาบาลขนาดใหญ
ทีม่ กี ารทําหัตถการดังกลาวเขารวมการวิจยั จํานวน 9
โรงพยาบาล ในการวิจยั นีไ้ ดรบั การสนับสนุนทุนวิจยั
จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งผล
การศึกษาจะเปนขอมูลทีเ่ กิดประโยชนตอ การพัฒนา
คุณภาพการใชยารวมทัง้ การปรับทัศนะทีม่ ตี อ ยา CL
ของทั้งผูใหบริการและผูใชสิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
1.2. โครงการพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลบน
อินเตอรเน็ต ไดตน แบบจากฐานขอมูลสําหรับเครือขาย
PTC (พัฒนาโดยคณะเภสัชสาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร) โดยมีขอ มูลและภาพตัวอยางยาไมเหมาะสม
ในพืน้ ที่ (ดําเนินการโดยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
1.3. สนั บ สนุ น เครื อ ข า ยเภสั ช กรร า นยา
เพื่อดําเนินโครงการเก็บขอมูลปญหาการใชยาของ
ประชาชน ประกอบไปดวยชุดความรูเ รือ่ งยา สุขภาพ
และการแพยา, อาการไมพึงประสงคจากการใชยา
สําหรับประชาชน, ขอมูลอันตรกิริยาของยา, และ
ขอแนะนําสําหรับการใชยาทีม่ คี วามจําเพาะและขอมูล
สิทธิผูบริโภค

1.4. การจั ด ตั้ ง ศู น ย เ ฝ า ระวั ง ระบบยา
ในขณะนี้อยูในขั้นตอนการออกแบบโครงสรางและ
การจัดเก็บขอมูลในลักษณะโครงการนํารองหนึง่ ฐาน
ข อ มู ล คื อ ฐานข อ มู ล ยาไม เ หมาะสมในชุ ม ชน
อันประกอบไปดวยขอมูลยาแผนโบราณ ยา Look twin,
Sound twin (ยาทีม่ คี วามเหมือนมากกวา Look alike,
sound alike) และยาที่มีทะเบียนตํารับไมเหมาะสม
เปนตน

ดําเนินกิจกรรมรณรงคใน 5 พื้นที่ ไดแก จังหวัด
พะเยา ขอนแกน สมุทรสงคราม สงขลา และกรุงเทพฯ
และเครือขายผูป ว ยโรคเรือ้ รัง โดยมีมลู นิธเิ ขาถึงเอดส
เปนแกนนํา ดําเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก
กทม. สุราษฎรธานี กระบี่ พังงา โดยเนนทีก่ ารพัฒนา
ศักยภาพผูป ว ยและผูบ ริโภคในการ ใหเขาใจระบบยา
และรูจักชื่อสามัญทางยา และเปนสวนหนึ่งในกลไก
เฝาระวังระบบยาในชุมชน

1.5. การสร า งเครื อ ข า ยชุ ม ชนออนไลน
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเฝาระวัง
ระบบยา ผานทางเว็บไซด www.thaidrugwatch.org
และ www.facebook.com/thaidrugwatch โดยเชือ่ ม
โยงกับหนวยงานและเครือขายทางวิชาการหลายกลุม
อาทิเชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.)
และกลุมทิศทางเภสัชกร เปนตน

2.3 เครื อ ข า ยรณรงค ร  า นยาปลอดภั ย
เภสัชกรไทยไมแขวนปาย เปนการทํางานรวมของ
เครือขายเภสัชสาธารณสุขจังหวัด 10 จังหวัด ไดแก
นครพนม, ขอนแกน, ชัยภูมิ, สกลนคร, กาฬสินธุ,
อุตรดิตถ, สมุทรสงคราม, สุราษฎรธานี, นครศรีธรรมราช
และสงขลาโดยมีเภสัชสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
เปนแกนนํา เพือ่ ใหเกิดการคุม ครองผูบ ริโภคทีม่ ารับ
บริการยาจากรานยา โดยการเฝาระวังการมีเภสัชกร
ประจํารานยารวมกับการสรางความตระหนักและ
มีสวนรวมในการเฝาระวังของเครือขายผูบริโภค

1.6. อาศรมความคิดระบบยา โดยการจัด
ประชุมเสวนาและจัดการความรูใ นเรือ่ งตางๆ เกีย่ วกับ
ระบบยา เชนเรื่องยาเด็ก เรื่องระบบทรัพยสินทาง
ปญญา และไดมกี ารตีพมิ พหนังสือ สิทธิบตั รยา เลห
อุบายการผูกขาด และการจัดทําหนังสืออยาปลอยให
สเตียรอยดลอยนวล โดยเครือขายเภสัชสาธารณสุข
เขต 5 (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรขี นั ธ
และเพชรบุรี)

2. การพัฒนาการทดลองรูปแบบกลไก
การเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
2.1 เครื อ ข า ยเภสั ช สาธารณสุ ข เขต 5
(4 จังหวัด) โดยมีเครือขายเภสัชกรในระดับตางๆ
ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนยวทิ ยาศาสตร
การแพทย กลุมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กลุม
เภสัชกรชุมชน ไดรวมกันผลักดันใหเกิดการสราง
เครือขายและพัฒนาระบบเฝาระวังความเสี่ยงจาก
ยาสเตียรอยดในชุมชนอยางครบวงจร
2.2 เครือขายประชาสังคม ไดแก เครือขาย
ผูบริโภคโดยมีมูลนิธิเพื่อผูบริโภคเปนแกนนํา โดย

3. การสงเสริมความเขมแข็งของภาคี
เครือขายเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
3.1. การสงเสริมและพัฒนาเครือขายวิชาการ
วิชาชีพ
3.1.1. หนุ น เสริ ม บทบาทเครื อ ข า ย
วิชาการวิชาชีพ ไดแก เครือขายเภสัชกรภาคกลาง
เครือขายคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด
(ร ว มกั บ สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ
และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ) เครือขาย
เภสัชกรติดตามการใชยา เครือขายเภสัชชนบท และ
เครือขายรณรงคฉลาดใชยาปฏิชีวนะ (15 จังหวัด
22 โครงการ)
3.1.2. สนับสนุนเภสัชกรในเครือขาย
พั ฒ นาศั ก ยภาพคณะกรรมการเภสั ช กรรมและ
การบําบัด (เครือขาย PTC)ในการเขารับการอบรม
เรื่อง Bioequivalence ที่จัดโดยคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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3.1.3. สนับสนุนเครือขายเภสัชชนบท
เพื่ อ ร ว มกั น ระดมสมองในการระบุ ส ถานการณ
ความรุนแรงของปญหาระบบยา ทัง้ ในระดับประเทศ
สถานพยาบาล และระดับชุมชน และรวมกันพัฒนา
แผนเฝาระวังและจัดการปญหาระบบยาชุมชน
3.1.4. การประสานงานกับหนวยงาน
และองคกรระดับนานาชาติ ถือวาเปนสวนสําคัญ
ตอการพัฒนากลไกเฝาระวังระบบยาในประเทศไทย
ไดแก องคการอนามัยโลก (WHO) เครือขายนานาชาติ

ดานยาเสพติด เครือขายรณรงคปญหาการดื้อยา
ปฏิชวี นะ (ReAct) เครือขายนานาชาติดา นธรรมาภิบาล
เครือขายการใชยาอยางเหมาะสม (RUD) เครือขาย
รณรงคสุขภาพของเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน
(HAI, HAIAP) โดยทัง้ นีไ้ ดมกี ารประชุมแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น ความรู และสถานการณในภูมภิ าคโดย
นักวิชาการทั้งในและนอกประเทศอยางตอเนื่อง

4. การสือ่ สารสาธารณะเพือ่ สงสัญญาณ
สูสังคม
เพื่ อ เป น การหนุ น เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นเชิ ง
นโยบาย การสื่อสารสาธารณะเปนสิ่งที่ กพย. ให
ความสําคัญและพยายามผลักดันใหเกิดอยางมาก
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เพื่อสรางกลไกการสงสัญญาณและเกิดเปนกระแส
สังคมที่เปนประโยชนตอประชาชน โดยการสื่อสาร
แกประชาชนใน 2 ระดับคือ
การสื่อสารในระดับประเทศ โดยผานสื่อวิทยุ
โทรทัศน และอินเตอรเน็ต ผานรายการโทรทัศน
และขาว อาทิเชน การใหสัมภาษณและแถลงขาว
ในเรื่องเชื้อดื้อยา ในงานประชุมวิชาการของ กพย.
การรณรงคการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินอยางปลอดภัย
การถายทอดขาวเปนชุดขาว เกีย่ วกับเรือ่ งยาไมเหมาะสม

ในชุ ม ชน ซึ่ง ประกอบไปด ว ยเรื่ อ งยาสเตีย รอยด
ยาสมุนไพรพื้นบาน รวมกับชอง ThaiPBS เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีการตีพิมพจดหมายขาวยาวิพากษ
11 ฉบับ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับระบบยา ไดแก
ราคายา, ยาเด็ก, ยาผูห ญิง, นโยบายแหงชาติดา นยา,
สิทธิบัตรยา พรบ.ยา ขอมูลยา และปญหาการใชยา
ปฏิชีวนะและปญหาเชื้อดื้อยา เปนตน
สําหรับการสือ่ สารในระดับพืน้ ทีผ่ า นเครือขาย
เฝ า ระวั ง ระบบยาในพื้ น ที่ ก็ ไ ด มี ก ารดํ า เนิ น การ
ไปพรอมๆ กัน เชน เครือขายเภสัชกรรานยากับ
การรณรงคการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินใหเหมาะสม

เครือขายรณรงคเรื่องทองไมพรอม และเครือขาย
ประชาสังคมในประเด็นตางๆ เพือ่ แกไขปญหาในพืน้ ที่
และสงสัญญาณเตือนกลับมาที่หนวยงานสวนกลาง
เพื่อขับเคลื่อนแกไขปญหาดังกลาวอยางเปนระบบ

5. การผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตร
พัฒนาระบบยา และกฎหมายที่เกี่ยวของ
การผลักดันนโยบายและกฎหมายที่สําคัญใน
ระบบยา คือ การขับเคลือ่ นใหประเด็นยุตกิ ารสงเสริม
การขายยาที่ขาดจริยธรรม ถูกบรรจุเปนหนึ่งในมติ
สมัชชาสุขภาพ (ครม. มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร
ตามมตินี้ เมื่อ 20 ก.ค. 2553), การสนับสนุนใหมี
การประกาศใชนโยบายแหงชาติดา นยาและยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ. 2554-2559 (ครม.
มีมติเห็นชอบ เมื่อ 14 มีนาคม 2554) และลาสุด
ไดมีสวนรวมในการผลักดันประเด็นเกี่ยวกับปญหา
โฆษณายาและผลิตภัณฑสขุ ภาพ ทีจ่ ะนําเขาพิจารณา
ในทีป่ ระชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ 4 ในเดือน
ธันวาคม 2554 นี้

การพัฒนาระบบยา
กาวตอไปของ กพย....
แม กพย. ในปจจุบันกําลังจะกาวเขาสูปที่ 4
(ระยะที่ 2) แลว นัน้ ไมไดหมายความวาประเทศไทย
มีกลุมคนหรือหนวยงานที่ดําเนินการแบบนี้มาเพียง
แค 3 ป เราตอสูเ พือ่ พัฒนา “ระบบยา” ในประเทศนี้
มานานแลวนับตั้งแตยุคแรกเริ่มที่เรามี “กลุมศึกษา
ปญหายา (กศย.)” ซึง่ นําทัพโดยหญิงแกรง อาจารย
สําลี ใจดี ที่ไมยอมแพและตอสูอยางกลาหาญกับ
กระแสทุนนิยมที่ถาโถมเขามา จนทําใหเกิดระบบ
การคาเสรีที่เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาขึ้น
ในระบบยาของไทย แตอยางไรก็ตามยังมีกลุมคนที่
สานตอปณิ ธานเหลานั้ นและยั งคงยืนหยัด ต อสู 
เพือ่ ประโยชนของประชาชนอยางไมลดละ ทัง้ เภสัชกร
แพทย สื่อมวลชน นักวิชาการ กระทั่งเครือขาย
ประชาชน ลวนเปนแรงขับเคลื่อนใหสังคมมองเห็น
ปญหาและไมนิ่งดูดายที่จะแกไขสิ่งผิดใหถูก มอง
ผลประโยชนของชาติมากอนผลประโยชนของตนเอง
หรือพวกพอง กพย. เชื่อวายังมีคนที่คิดแบบนี้อยู
และเชื่อวาคุณเองก็เปนหนึ่งในนั้น
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