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ทุกคนปลอดภัย

รวมกันเฝาระวัง

ยาไมเหมาะสมในชุมชน



 หนึ่งในงานเปาหมายหลักของ กพย. คือการทําใหยาที่ไมเหมาะสมนั้นออกไปจากสังคมไทย โดยเฉพาะ

ในชนบทท่ีหางไกล ที่ประชาชนไมมีความรู  ประชาชนยังมีความเชื่อด้ังเดิมตอยาที่ใชสืบตอกันมานาน โดย                

ขาดขอมูลเชิงประจักษ  เหลานี้ลวนเปนปญหาเรื้อรังที่มีมายาวนาน พอๆ กับพระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510                

ที่ไมไดรับการแกไขมากวา 40 ป 

 บทบาทของภาคประชาสังคม ภาครัฐ ในพื้นที่เปนตัวจักรสําคัญในการเฝาระวังติดตามปญหายา                   

ไมเหมาะสมเหลานี้  ยกระดับการรับรู ยกระดับความสําคัญของปญหาจากพื้นที่..สู.. สวนกลาง ทั้งนี้จากการ

ประสานภาคีเครือขายในพ้ืนที่ของ กพย.ที่มีทั่วประเทศไดทําการสํารวจในหลายจังหวัด สิ่งที่พบเห็น สิ่งที่              

เปนปญหาก็ยังดํารงอยู สิ่งที่เภสัชกรนักพัฒนาระบบยาในพื้นที่ พบเห็นและมีความมุงมั่นก็คือการจัดการ                    

ปญหายาไมเหมาะสมในชุมชน นั่นเอง เพราะสุดจะทนทานกับปญหาเหลาน้ีแลว จึงมีการประกาศ ระยะเวลา                

ที่จะเรงสรุปเพื่อนําไปสูขอเสนอมาตรการขั้นเด็ดขาดอีกครั้ง

 ดังนั้นการจัดการที่ตนน้ํา คือการทบทวนทะเบียนตํารับยาอยางเปนระบบ และดําเนินการตามกฎหมาย 

เพื่อสั่งถอนทะเบียนตํารับ หรือ สั่งแกไขทะเบียนตํารับ จึงเปนหัวใจสําคัญที่สุด  ตามมาดวยการกําหนดมาตรการ

ใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมท่ีจะตองรวบรวมขอมูลยาใหทันสมัย แจงแกหนวยงานรัฐ และ               

เผยแพรแกประชาชน โดยไมตองให อย.มาส่ังการ ตลอดจนการศึกษาปญหาการใชยา ติดตามอาการ                             

ไมพึงประสงคตางๆ เหลานี้ ลวนแสดงความเปน CSR (Corporate Social Responsibility) มากกวาการไป

ประชาสัมพันธชวนเชื่อ อยางไมจริงใจ

 กพย. รวมกับชมรมเภสัชชนบท ไดเคยยื่นหนังสือถึง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ขอใหจัดการกับยาที่มีปญหา กลุมยาที่มีผลกระทบ เปนยาไมเหมาะสม แตจนถึงปจจุบันยังไมพบวามีนโยบายหรือ

การดําเนินการใดๆ ที่จะมีพลังขับเคลื่อนระบบทบทวนทะเบียนตํารับอยางเปนระบบ  ดังนั้น กพย. มีเจตนายืนหยัด

ในการยื่นขอเสนออีกครั้งตอ อย. เพ่ือใหเรงทบทวนตามยุทธศาสตร จัดการส่ิงท่ีมีปญหาเรงดวนกอน ซึ่ง

ประสบการณของตางประเทศ ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประชาคมยุโรป และญี่ปุน                         

ลวนมีคําตอบท่ีสามารถใหบทเรียนในการนําไปสูการจัดการเร่ืองนี้ได นอกจากน้ี การที่ไทยจะเขา AEC ในอีก             

สองปขางหนา ทั้ง อย. และอุตสาหกรรมยา ก็ตองปรับตัวทั้งระบบ ในการทบทวนและจัดการยาไมเหมาะสม   
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ผูจัดการกพย.แถลง
โดย > นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี
้



 ในยุคแรกๆ ของชมรมเภสัชชนบท เภสัชกรกลุมหน่ึงท่ีสมัครใจไปทํางานในชนบท นอกจาก         

จะตองทํางานในหนาที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลแลว เภสัชกรกลุมนี้ยังไดออกไปสํารวจยา                        

ที่ไมเหมาะสมในชุมชน ผลจากการสํารวจขอมูลดังกลาว นอกจากจะทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีกับชาวบาน               

ในชุมชน ไดเรียนรูทั้งวิธีคิดและวัฒนธรรมแลว พวกเขายังไดพบวาชาวบานมีความเส่ียงจากยาที่ไมเหมาะสม             

ในชุมชนมากมาย ทั้งรายการยาที่ชาวบานนําไปใชอยางผิดๆ และรายการยาท่ีไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตองโดย           

สูตรตํารับไมเหมาะสม  

 รายการยาท่ีไมเหมาะสมท่ีนิยมใชกันทั้งในเมืองและชนบท ในสมัยนั้นมีมากมายหลายรายการ เชน               

กลุมยาลดไขเด็ก ซึ่งในยุคนั้นสวนใหญจะมีรูปแบบเปนยาผงบรรจุในซองกระดาษ ซึ่งแมจะสะดวกในการพกพา          

แตกลับมีปญหาในการแบงขนาดยาเวลารับประทาน นอกจากน้ีสภาพซองกระดาษท่ีไมสามารถกันความช้ืน                

ไดเทาที่ควร ยังทําใหยาเส่ือมสภาพไดเร็ว ยาลดไขเด็กชนิดซองที่นิยมกันมากคือ ยาแอสไพรินผง (Aspirin )               

บรรจุในซอง ซึ่งฉลากยาก็ไมมีคําเตือนวาหามใชในเด็กอายุต่ํากวา 1 ป หรือกระท่ังคําเตือนหามใชในเด็กท่ีเปน          

ไขหวัดใหญ อีสุกอีใส ไขเลือดออก หอบหืด และโรคกระเพาะ ทั้งๆ ที่คําเตือนเหลาน้ีเปนส่ิงสําคัญท่ีจะปองกัน

อันตรายจากการใชยาในเด็กได นอกจากน้ียาลดไขบางผลิตภัณฑ ยังมีสวนผสมของคาเฟอีน (Caffeine) กับ

แอสไพรินดวย ทั้งๆ ที่ไมมีขอมูลทางวิชาการวา คาเฟอีน จะไปมีสวนเสริมฤทธิ์ของยาแกปวดแตอยางใด

 สวนยานํ้าเช่ือมในยุคน้ัน พบยานํ้าเช่ือมพาราเซตตามอล ที่มีปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง 10% ทั้งๆ                    

ที่มีคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญวายานํ้าสําหรับเด็กไมควรมี แอลกอฮอลเกิน 2% แตที่นาตกใจคือ ในยุคนั้น                         

มีการข้ึนทะเบียนยา ไดไพโรน (Dypyrone)1,2  ในรูปนํ้าเช่ือมดวย ทั้งๆ ที่ไดไพโรน เปนยาลดไขที่มีความเสี่ยง             

อันตรายสูง จนอาจถึงตายได

1Dipyrone หรือ  Metamizole ถุกเพิกถอนใน นอรเวย และสหรัฐอเมริกา ตั้งแตป พศ. 2519และ พศ.2520 ตามลําดับ  ที่มา:Consolidated List 

of Products Whose consumption and/or sale have beenbanned, withdrawn, severely restricted or not approved by governments, Twelfth 

Issue, หนา 172-175
2ประเทศไทยมีการเพิกถอนทะเบียนตํารับยา Dipyrone  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ที่มา: คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ที่ ๔๔๒/๒๕๕๐ เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยาไดไพโรน ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๔ ง  วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

  เรื่องจากปก
                                                                                                                     

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง
ชมรมเภสัชชนบท 
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เรียนรู้อดีต



 นอกจากน้ียังพบยาไมเหมาะสมในกลุมอื่นๆ อีก เชน ยาแกทองอืดสําหรับเด็ก (มีปริมาณแอลกอฮอล  

ผสมอยูสูงถึง 6-7%) และยากระตุนการเจริญเติบโต ซึ่งพบหลายสูตร ไดแก สูตร Cyproheptadine (ซึ่งเปนยากลุม 

Antihistamine ซึ่งมีผลเสียคือจะไปยับย้ังการหลั่งของ Growth hormone ซึ่งมีสวนตอการเจริญเติบโตของเด็ก              

ซึ่งยาชนิดนี้ในสหรัฐอเมริกาไดยกเลิกสูตรท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อเจริญอาหารในเด็กแลวตั้งแตป พ.ศ.2514) และ    

สูตร Anabolic Steroid ซึ่งเปนอนุพันธของฮอรโมนเพศชาย แตมีผลขางเคียงที่รุนแรงหากใชในเด็ก3

 ชมรมเภสัชชนบทไดรวมกับภาคีเครือขายตางๆ เชน คณะกรรมการประสานงานองคกรเอกชน                     

เพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน (คปอส) กลุมศึกษาปญหายา อาจารย แพทย และนักวิชาการจากสหสาขาวิชาชีพ 

เก็บขอมูลยาไมเหมาะสมอยางเปนระบบท่ัวท้ังประเทศ เปรียบเทียบขอมูลทางวิชาการจากผูเช่ียวชาญและ                  

ฐานขอมูลจากประเทศตางๆ ตลอดจนนําขอมูลมาเผยแพรสูสาธารณะ จนสามารถผลักดันใหสํานักงาน                      

คณะกรรมการอาหารและยาตองลุกขึ้นมาดําเนินการทบทวนทะเบียนตํารับยาหลายรายการ

 ในยุคปจจุบันพบวา แมวาผูปวยจะมีโอกาสเขาถึงบริการสุขภาพมากข้ึน แตปญหายา                             

ที่ไมเหมาะสมในชุมชนยังคงมีอยู ดังขอมูลในรายงานของ ภก.ภาณุโชติ ทองยัง , ภก.พงษศักดิ์ นาตะ 

(โครงการศึกษาผลสําเร็จของการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ของเภสัชกรในหนวยบริการ             

ปฐมภูมิ) ซึ่งไดสุมเก็บขอมูลท่ัวท้ังประเทศ (มีนาคม - ธันวาคม 2553) พบยาอันตรายหลายรายการท่ีเหลือใช            

อยูตามบานเรือน เชน  Amoxycillin , Cotrimoxazole , Tetracycline , Norfl oxacin 400 mg, Ofl oxacin 100 mg , 

Ciprofl oxacin  รวมทั้งยากลุม NSAIDs ที่พบในปริมาณมากทั้ง Piroxicam และ Diclofenac

 นอกจากน้ียังพบยาท่ีมีความเส่ียงอ่ืนๆในเกือบทุกครัวเรือน ไดแก ยาแผนโบราณท่ีไมมีทะเบียนตางๆ             

(มีการบรรยายสรรพคุณโออวดเกินจริง เชน ลดความดัน เบาหวาน ไขมัน) ยาลูกกลอน ที่ทดสอบแลวพบ                     

สารสเตียรอยด  ยาชุดหลายรายการ รวมท้ังผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีมีการอวดอางสรรพคุณในการรักษาโรค            

ซึ่งหลายรายการมีราคาสูงมาก เชน ยาสมุนไพรตายสิบปดีเหมือนเดิม ยาตนกําลังเสือโครงตราหมอเสาร                     

น้ําสมุนไพรน้ําผลไม (ราคาสูงถึงขวดละ 900 บาท) น้ําสมุนไพรพลูคาว (ขวดละ 1,200 บาท) น้ํามันรําขาว , 
น้ํามันปลา , ใบแปะกวย , น้ําผลไมอินทรา นอกจากน้ียังพบวาหลายครัวเรือนไดซื้อกาแฟท่ีอางสรรพคุณ                        

ในการลดความอวนมาบริโภค หรือซื้อ L-Carnitine มาลดความอวน หรือแมกระทั่งการใช Glutathione                         

ทําใหผิวขาว

3ขาว “ระวัง! เด็ก 4 ขวบจูโตเกินวัยเพราะยาเจริญอาหาร” โดย ASTVผูจัดการออนไลน 4 ธันวาคม 2550.   

4

เข้าใจ
ปัจจุบัน
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 สวนรายการยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยท่ีพบในรานขายของชําในชุมชน พบวาหลายราน                 

มีรายการยาไวจําหนายหลายสิบรายการ ไปจนเกือบรอยรายการ ยาที่พบสวนใหญจะเปนยาที่ตอบสนองอาการ

เจ็บปวยของคนในชุมชน เชน ยาแกปวดลดไขชนิดซอง  ยากลุมแกปวดขอ ซึ่งจะพบคอนขางมาก ทั้ง Mefenamic 

acid 500 mg Diclofenac  Piroxicam 20 mg Ibuprofen 400 mg นอกจากนี้ยังพบยากลุมอื่นๆอีก เชน ยาคุมกําเนิด 

(Marvelon,  Anna) ยาแกทองเสีย (Loperamide), Cyproheptadine ยาสูตรผสมแกหวัดคัดจมูก ยาแกไอ (Dextro-

methrophan) หรือแมกระท่ังยาปฏิชีวนะ เชน Penicillin G 500,000, Tetracycline รวมท้ัง ยาชุด ยาลูกกลอน                  

ที่ทดสอบแลวพบวามีการปนเปอนของสารสเตียรอยด  

 นอกจากนี้ยังพบวามีรถเรฉายหนังขายยาสมุนไพรหลายรูปแบบ เชน ยาน้ําที่มีทะเบียน (แตตรวจพบวา

มีสารสเตียรอยดผสมอยูในขวด) หรือยาลูกกลอน รากไม รักษาเบาหวาน ความดัน การเรขายยาตามหมูบาน             

ซึ่งพบทั้งยาลูกกลอน ยาชุดที่มีสเตียรอยด (อางวาใชแทนยาฉีด) รวมท้ังการโฆษณาขายผลิตภัณฑเสริมอาหาร           

ที่โออวดสรรพคุณในการรักษาโรคเกินจริงมากมายในวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี และยังพบพฤติกรรมการบริโภค          

ที่ผิดๆ เชน การนํายาคุมกําเนิดมาหมักผมเพ่ือใหผมสวย หรือการนําเอาโปรเคนฉีดมากินแกโรคกระเพาะ                     

รับประทานกาแฟสําเร็จรูปเสริมสุขภาพ กาแฟลดความอวน ยาชุดลดความอวน

 ขอมูลดังกลาวไดสะทอนใหเห็นระบบการจัดการยาที่ไมเหมาะสม ทั้งการเขาถึงยาอยางฟุมเฟอย                    

เกินจําเปน พฤตกิรรมการใชยาผดิๆ การควบคุมกํากับท่ียงัมีประสิทธภิาพไมดพีอ กระท่ังการขึน้ทะเบยีนสตูรตาํรับ

ที่ไมเหมาะสม

 แมวาเภสชักรทีท่าํงานในชนบท จะพยายามดาํเนินงานเพ่ือแกไขปญหายาทีไ่มเหมาะสมในชมุชน

ในหลายรูปแบบ ทั้งการสํารวจขอมูล การอบรมเผยแพรความรู การรวมกันกําหนดกติกาชุมชน               

แตการดําเนินงานดังกลาว ยังเปนการแกปญหาปลายเหตุ และนอกจากน้ีในยุคปจจุบันท่ีชาวบานเขาถึงส่ือและ   

การขายไดงายขึ้น ทําใหปญหาการจัดการยาไมเหมาะสมมีความซับซอนมากขึ้นจากเดิม  

 ชมรมเภสัชชนบท จึงไดปรับตัวในการดําเนินงานจัดการปญหายาที่ไมเหมาะสมในชุมชน โดยขยาย             

เครือขายสมาชิก จากเดิมท่ีมแีตเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน เพ่ิมเปนหลากหลายสาขา ทัง้จากสํานักงานสาธารณสขุ

จังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป ตลอดจนเภสัชกรที่ทํางานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล              

โดยเนนเปาหมายรวมกัน

 นอกจากนี้ยังพัฒนาความรวมมือการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายตางๆ ทั้งภาควิชาการ และ                

ภาคประชาสังคม เชน แผนงานพัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา (กพย) แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครอง       

ผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส) มูลนิธิเพื่อผูบริโภค อย. กสทช. ทั้งนี้เพื่อใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย              

ใหสําเร็จ

มุ่งมั่น
อนาคต



 คงไมมีใครเชื่อวาสหรัฐอเมริกา ที่ไดชื่อวา             

มีระบบประเมินยาดีที่สุดแหงหน่ึงของโลก แตกลับยังมี

ยาท่ีเรียกกันวา “ยารุนคุณปู” หรือ “Grandfathered 

drugs”  หลงเหลืออยูในประเทศ สาเหตุคืออะไร และ

สหรัฐอเมริกา มีแผนเร่ืองนี้อยางไรบาง ไทยเราจะ            

เรียนรูประเด็นน้ีอยางไรในการจัดการยาที่มีลักษณะ         

ใกลเคียงกัน เราลองมาทําความเขาใจกัน

 สหรัฐอเมริกา1 มีการควบคุมการใชยา                

มาตั้งแตป 1906 (Pure Food and Drug Act 1906)             

แมมีกฎหมาย แตก็ใหอิสระเสรีในการทําการตลาด           

เนนจัดการปญหาการปลอมปน แตตอมาเนื่องจาก

ปญหาทีม่เีดก็ตายไปถงึ 107 ราย จากยา ซลัฟานลิาไมด 

ในป 1938 จึงมีการประกาศใช Federal Food Drug & 

Cosmetic Act (FFDC Act) ซึ่งการขึ้นทะเบียนตํารับยา

ยงัเนนทีค่วามปลอดภยัเปนหลัก (Generally Recognized 

as Safe Notifi cation Program , GRAS) และมีการ           

พัฒนาตอมา จนเมื่อเกิดกรณี ธาลิโดไมด ในยุโรป               

มีเด็กท่ีเกิดมาพิการมากมาย ในขณะที่นักวิชาการของ 

US-FDA ปฏิเสธที่จะขึ้นทะเบียนตํารับยานี้  

 เหตุการณนี้นําไปสูการแกไขกฎหมาย FFDC 

Act  ในป 1962 ทีเ่รยีกวา Kefauver-Harris Amendments 

มีการยกเครื่องระบบการขึ้นทะเบียนยาใหม ที่ทันสมัย  

เปนรากฐานของระบบในปจจุบัน เชน ปรับปรุง                 

ความหมายยาใหม ,  มีการกําหนดเกณฑทั้งดาน              

ความปลอดภัยและประสิทธิผล, ใหมีการทดลองยา            

ในมนุษย, จัดทําระบบรายงานอาการไมพึงประสงค,            

จัดทําเกณฑ GMP และใหมีการทบทวนทะเบียน               

ตํารับยาท่ีขึ้นทะเบียนในชวงป 1938-1962 โดยการ

ทบทวนทะเบียนตํารับยาที่เปน prescription drugs               

ใชระบบ DESI (Drug Effective Study Implementation) 

สวนการทบทวนยาสามญัใชอกีระบบแยกกนั  และตอมา 

มีการออกกฎหมาย Hatch-Waxman Act, 1984 วาดวย

ยาสามัญ (Generic drugs) 

1http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/WorkingatFDA/Fellowship-

InternshipGraduateFacultyPrograms/ PharmacyStudentExperien-

tialProgramCDER/UCM253386.pdf

6

  หมุนดูโลก
                                                                                                                    

ผศ.ภญ.ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

VS

ยารุนคุณปู (Grandfathered drugs) ในสหรัฐอเมริกา 
เทียบกับ

ยาไมเหมาะสมในประเทศไทย
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 การตีความกติกาตามกฎหมายคือการกําหนดใหยาทุกตัวตองผานการข้ึนทะเบียนตํารับยา (ผานการ

รับรอง) ยกเวนกลุม 4 กลุม ไดแก ยากลุม DESI pending, ยาสามัญประจําบาน (OTC drugs) ตาม monograph,  

grandfathered drugs, และ GRASE drugs (Generally Recognized as Safe/Effective)  จึงเห็นวายังมีรายการยา

จาํนวนหน่ึงทีห่ลดุรอดชองวางทางกฎหมาย หรอืนยัหน่ึง กฎหมายชวงน้ันเปดชองใหมยีาถึง 4 กลุมทีไ่มตองทําการ

ประเมิน  รวมทั้ง ยาคุณปู ที่แบงได 2 กลุม คือกลุมแรก ยากลุมที่ขึ้นทะเบียนกอนวันที่ 25 มิถุนายน 1938 ที่ไมมี

การเปล่ียนแปลงสูตร ขนาด ความแรง ขอบงใช ฯลฯ และอีกกลุม คือกลุมท่ีขึ้นทะเบียนกอน วันท่ี 10 ตลุาคม 1962 

ทีไ่มตองประเมนิประสิทธิผล (สหรฐัใชคาํวา effectiveness) โดยสรปุยาทีไ่มมกีารประเมินเพือ่รับรองการข้ึนทะเบียน

ตํารับยา (unapproved drugs) และยังมีอยูในทองตลาด แบงได 3 กลุม ไดแก DESI pending, ยากลุมที่มีการใช            

กอน 1938 และ กอน 1962 , ยากลุมหลัง 1962 แตมีลักษณะพิเศษ2 

คําศัพทที่สําคัญ ที่ควรไดทําความเขาใจ เชน

2http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivitiesbyFDA

/ SelectedEnforcementActionsonUnapprovedDrugs/

องคการอาหาร

และยาของสหรัฐ 

(USFDA) ไดใหคาํจํากัดความของ           

คาํวา ‘Grandfathered drugs’ วาหมายถงึยาทีไ่มมี

การเปลี่ยนแปลงฉลากหรือขอมูลทางวิทยาศาสตร 

เปนระยะเวลานาน แมวาจะมีเทคโนโลยีใหมๆ หรือ

ระบบสงผานยากลไกใหมๆ เกิดข้ึน แตผูผลิตยา

จาํนวนหน่ึงยังยืนยันวายาไมมกีารเปล่ียนแปลง 

ดังนั้นจึงยังควรมีการใชไดตอไป (ไมมี

ความผิดใด ที่จะมายกเลิกได)

รายการยา

ที่ผานการทบทวนดวย

วิธี DESI (ตั้งแตป 1962) แตยัง

ไมมกีารตดัสินใจทีช่ดัเจน จงึยงัคง

มีรายการยาเหลานี้หลงเหลือ

อยูในตลาดถึงทุกวันนี้

Grandfathered 

drugs

DESI (pending) 

        drugs 
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 นักวิชาการหลายแขนงไดแสดงความหวงใยตอสถานการณนี้   ในท่ีสุดสหรัฐอเมริกา โดย USFDA 

ไดประกาศนโยบายในการดําเนินการดังกลาว กระบวนการนี้ ยังคงไมสามารถทําใหเสร็จส้ินได ดวยทั้ง             

แรงสนับสนุนและคัดคาน รวมทั้งมีความพยายามรวบรวมรายชื่อ unapproved prescription drugs                       

ในสหรัฐอเมริกา3  (ทีย่งัมกีารใชแบบผิดกฎหมายในประเทศ) เชือ่วาขอมลูจะเปนประโยชนตอผูบรโิภค และ

เพื่อเปนการทักทวงวาทาง USFDA ไมไดจัดทํารายการดังกลาวไวเลย แมวาทาง อย.แจงวามีความตั้งใจ

ทบทวนยาดังกลาวใหหมดไป4

 ซึ่งประเด็นของยากลุม Grandfathered drugs นี้ใกลเคียงกับกรณีของไทย โดยที่ไทยมีกฎหมาย            

ที่เกี่ยวของกับการควบคุมยา ที่พัฒนาการมาจากพ.ร.บ.การแพทย พ.ศ. 2466 ตอมาพัฒนาไปเปน 

พ.ร.บ.ควบคุมการขายยา พ.ศ. 2479  (มีการแกไข พ.ศ. 2481) พ.ร.บ.การขายยา พ.ศ. 2493  (มีการแกไข

ในพ.ศ. 2498, 2499, 2500, 2505 ตามลําดับ) และพ.ร.บ. ฉบับสุดทายที่เกี่ยวของคือ พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 

ที่มีการแกไขตอมาอีก 4 ครั้ง คือ พ.ศ. 2518, 2522, 2527, 2530 ตามลําดับ ในการแกไขพ.ร.บ. ยา ใน            

สวนที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนตํารับยา มีการแกไขเม่ือพ.ศ. 2522 โดยท่ียาท่ีเคยอนุญาตให                       

ขึ้นทะเบียนตํารับ กําหนดใหตองมีการตอทะเบียนตํารับยาทุก 5 ป แตการแกไขในพ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2522 

กําหนดใหตํารับยาที่ไดขึ้นทะเบียนแลวเปน “ทะเบียนยาตลอดชีพ” ไมตองมาตอทะเบียนอีก,  นอกจากนี้ยัง

มีการเพ่ิมเติมจากเดิมมาตรา 86 ในเรื่องการส่ังถอนหรือแกไขทะเบียน โดยกฎหมาย ไดระบุชัดวา                     

“จะถอนไดตองไมปลอดภัยในการใช, เปนยาปลอม หรือไมมีสรรพคุณตามที่ไดขึ้นทะเบียนไว หรือมีการ

เปลี่ยนไปเปนวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารหรือเครื่องสําอาง”  

3http://www.vaughns-1-pagers.com/medicine/prescription-drugs-unapproved.htm 
4http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm244852.htm 
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 โดยเพิ่มเติม มาตรา 86 ทวิ  “เพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูใชยา ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการฯ มีอํานาจสั่งแกไขทะเบียนตํารับยา ที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวตามที่เห็นสมควรหรือตาม                

ความจําเปน” แตมิไดมีการตรากฎหมายวาดวยนโยบายและระบบการทบทวนทะเบียนตํารับยา ที่กําหนดบทบาท

เจาของผลิตภัณฑที่ตองรับผิดชอบนําขอมูลมาปรับปรุงทะเบียนตํารับใหทันสมัยถูกตอง   

 ดังน้ัน จึงยังพบยาที่มีการข้ึนทะเบียนตํารับยาต้ังแต ป 2526 ซึ่งเปนการตอทะเบียนคร้ังสุดทาย                    

กอนท่ีจะเปนทะเบียนตํารับยาตลอดชีวิต และเชื่อกันวาการตอทะเบียนคร้ังน้ัน ไมไดมีการทบทวนทะเบียนตํารับ            

ที่ชัดเจน อาจไมมีการแกไขใดๆ ทั้งในแงสรรพคุณ ขอมูลในเอกสารกํากับยา การติดตามอาการไมพึงประสงค    

ดงัน้ันจึงยังคงพบวายาบางทะเบยีนตํารับมีขอมูลเพียงเล็กนอย,  มรีปูแบบยาท่ีไมเหมาะสม  แมเม่ือเร่ิมกระบวนการ

ขึ้นทะเบียนยาใหม เมื่อป 2532 แตยาท่ีขึ้นกอนหนานั้นจํานวนมาก ไมไดรับการทบทวนอยางจริงจัง และยัง             

ปลอยใหมีการขึ้นทะเบียนตํารับตอไปไดอีก ดวยเหตุผลวาเคยขึ้นไดมาแลวและไมมีเหตุใหเพิกถอนทะเบียน                   

ในขณะนั้น  

 สถานการณปญหายาดังกลาวจึงเปนเหตุใหมีการรณรงคในเรื่องน้ีมายาวนานโดยกลุมศึกษาปญหายา 

ตั้งแตเริ่มกอตั้งเมื่อป 2518 ทํามาตอเนื่อง จนถึงปจจุบัน และยังรวมกับชมรมเภสัชชนบท ดวยการสนับสนุนของ 

กพย. มีหนังสือ เสนอแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อป 2552 ใหทบทวนรายการยาไมเหมาะสม             

4 รายการ ไดแก ยาแอสไพรินสําหรับเด็ก ยาแกทางเดินปสสาวะอักเสบ ยาแกทองเสียที่มียาปฏิชีวนะ และยา 

amoxycillin ผงชนิดซอง ขนาด 125 มก 

 จากปญหาดงักลาว  สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ไดแตงตัง้คณะอนกุรรมการทบทวนทะเบยีน

ตํารับยา ภายใตคณะกรรมการยา ตั้งแต ป 2535 มีวิธีการทบทวนหลากหลายวิธี  และแมอย. มีความพยายาม 

ในการพัฒนาผานการศึกษาวิจัยเพื่อใหกระบวนการทบทวนทะเบียนตํารับยาทําไดอยางมีประสิทธิภาพ5                     

แตกลับยังไมมีทั้งนโยบายที่ชัดเจน และมาตรการจัดการตามกฎหมายตอทะเบียนตํารับยาท่ีผานการทบทวน             

เหลานี้อยางเปนระบบเทาที่ควร (เรื่องเกี่ยวกับการทบทวนทะเบียนตํารับยา จะปรากฎในยาวิพากษฉบับถัดไป)

5วนิติ อศัวกจิวรี ีและคณะ (2554) รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ เรือ่งการพัฒนารูปแบบการทบทวนทะเบียนตาํรบัยาและการนําไปสูการปฏิบตั ิ

ภายใตโครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบทบทวนทะเบียนตํารับยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ทุนสนับสนุนโดย สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข)

่ ไ



 เมื่อจังหวัด “สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ, สมุทรปราการ(รพ.บางบอ), 

สระบุรี, ลพบุรี, อางทอง, พระนครศรีอยุธยา, เชียงราย(รพ.เวียงแกน), รอยเอ็ด, สกลนคร(รพ.สมเด็จพระ

ยุพราชสวางแดนดิน), นครราชสีมา(รพ.สูงเนิน)”  13 จังหวัดแนวหนารวมกันกลาทาทาย เขารวมเปน            

เครือขายกับ กพย. ชมรมเภสัชชนบทเพื่อเฝาระวังและจัดการปญหายาไมเหมาะสมในชุมชน”

“ การเปลี่ยนแปลงเพื่อทลายกําแพงความเชื่อและความเคยชินเกี่ยวกับการใชยาของคนในชุมชน”

 นี่เปนโจทยที่ทาทายสําหรับการดําเนินงานการจัดการความเส่ียงจากยาไมเหมาะสมในชุมชน                    

เพราะยาไมเหมาะสมในชุมชน ไมใชเรื่องใหมแตเปนเร่ืองใหญที่ทาทายใหจัดการ และยังเปนปญหาที่ไมเคย                  

จางหายจากเมืองไทย หากแตมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบและมีความซับซอนของปญหาที่มากขึ้นตามสภาพ                  

ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ยืนยันจากขอมูลเชิงประจักษถึงสถานการณดานยาไมเหมาะสมที่เกิดขึ้นใน 13 พื้นที่

นํารอง  ซึ่งมีความไมเหมาะสมเกิดขึ้นในหลายมิติ ไมวาจะเปนมิติดานแหลงกระจายท่ีไมเหมาะสมในชุมชน             

นั่นก็คือ รานชํา นั่นเอง ซึ่งหากพิจารณาตามมิติของกฎหมาย รานชําคือแหลงกระจายยาที่ไมไดรับอนุญาต              

อยางถูกตองตามกฎหมาย เฉลี่ยพบสูงถึงรอยละ 92 ของรานชําที่สํารวจมีการจําหนายยาไมเหมาะสม,                        

ตามมาดวย มิติของรายการยา ที่ ไม เหมาะสมท่ีกระจายในรานชํา ตั้ งแตการขายยาชุด (พบใน 

0-75%ของรานชําท่ีสํารวจ), ยาปฏิชีวนะ (พบใน 5-87%ของรานชําที่สํารวจ), ยาตานการอักเสบ (พบใน 

12-100%ของรานชําที่สํารวจ) 

 นอกจากน้ีจากขอมูลในพ้ืนท่ีเราพบรูปแบบบรรจภุณัฑยา

ที่มีลักษณะกลองบรรจุ ชื่อทางการคา คลายคลึงกัน แตมีตัวยา

สําคัญแตกตางกัน (หรือเราเรียกวา Look Twin Sound Twin หรือ 

Look Alike Sound Alike) ตัวอยางที่ชัดเจน เชน ยาชื่อการคา Trex-

250 มีตัวยาสําคัญคือ Tetracycline Hydrochloride กับยาชื่อการคา 

Trex-120  แตมีตัวยาสําคัญคือ Trimethoprim + Sulfamethoxazole  

หรือ ยาชือ่การคา ไมโครสามธงน ้าํมตีวัยาสําคัญคือ Trimethoprim 

+ Sulfamethoxazole กับ ยาช่ือการคา ไมโครสามธงเม็ดแตมีตัวยา

สําคัญเปน Triamphenicol

10

  ใกลตัว
ภญ.นุชรินธ  โตมาชา
สสจ.สมุทรสงคราม 
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11

 จะเห็นไดวายาดังกลาวมีลักษณะคลายคลึง

กันมากจนอาจนําไปสูความเขาใจผิดในการใชยาได 

นอกจากนี ้ยงัพบวามกีารกระจายยาทีม่คีวามเสีย่งสงู

ในชุมชน ไดแก กลุมยาแกทองเสียหรือยาหยุดถาย 

(Loperamide 2 mg) , ยาแกปวดกลุม NSAIDs (Piroxi-

cam 20 mg , Diclofenac 50 mg), ยาปฏิชีวนะ (An-

tibiotics) (Tetracycline 250 mg, Penicillin V 500,000 

Unit ), ยาแกหวัด ลดไขสตูรผสมสําหรบัผูใหญและเด็ก 

ซึง่ความไมเหมาะสมทัง้หลายทีก่ระจายในชมุชนนําไป

สูการเขาถึงยาอยางเสี่ยงๆ การใชยาอยางไมสมเหตุ

สมผล  การใชยาเกินจาํเปน การใชยาไมถกูวธิ ีไมถกูขนาด 

การนิยมใชยาตามโฆษณาทางวิทยุ การนิยมใชยาชดุท้ังท่ีประชาชนไมมคีวามรูในการเลอืกซือ้ยาและการใชยา และ

ผูประกอบการไมมีความรูในการส่ังจายยาอยางเหมาะสม ทําใหเกิดปญหาท่ีรุนแรงตามมา เชน การด้ือยา                  

การแพยาอยางรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

 นอกจากน้ียังพบวา ผูประกอบการไดแก 

เจาของรานชํา ยังขาดการจัดการดานยาที่              

เหมาะสม ทําใหพบยาเสื่อมสภาพและยาหมดอายุ

ที่ยังคงจําหนายในรานชํา แมวาปจจุบันจะมี

กฎหมายในกาํกับดูแลเก่ียวกับการจําหนายยา และ

หลายพ้ืนที่ใหความสําคัญเก่ียวกับการทํางาน

คุมครองผูบริโภคและการจัดการยาไมเหมาะสม          

ในชุมชน แตยงัคงพบวาไมมรีะบบการเฝาระวงัและ

ระบบการจัดการยาไมเหมาะสมชุมชนที่สามารถ

แกไขปญหาไดอยางยั่งยืน

หยุดตั้งหลัก ดวยการตั้งคําถาม “ คานงัดอยูตรงไหน ทางออกอยูที่ใด” 

 จากปญหาที่เรื้อรังมานาน จึงถึงเวลาตั้งคําถามวา “เราจะจัดการปญหาเรื่องนี้อยางไร ทําอยางไรจึงจะ

สามารถปลุกพลังซอนเรนและศักยภาพของชุมชนใหตื่นขึ้นมาได” ดังนั้น เครือขายชมรมเภสัชชนบท 13 พื้นที่            

จึงไดดําเนินโครงการการพัฒนาระบบเฝาระวังและการจัดการยาไมเหมาะสมในชุมชน โดยใชกรอบแนวคิด                 

เรื่อง กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเปนกระบวนการหลักนําทางในการทํางานคร้ังน้ี โดยการเปลี่ยน                   

3 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยนํา-ปจจัยเอื้อ-ปจจัยเสริมที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง และการจัดการยาไมเหมาะสม

ในชุมชน เริ่มจากการเปลี่ยน โดยเพิ่มปจจัยนํา ใชพลังความรู เพื่อสรางความเชื่อ,ทัศนคติและคานิยมที่ถูกตอง 

ไมโครสามธงน้ํา                    ไมโครสามธงเม็ด

ตัวอยางยาไมเหมาะสมที่พบในรานชํา จากการสํารวจของเครือขาย



ตามดวยการสรางปจจัยเอื้อท่ีเหมาะสม ดวยการลดการเขาถึงยากลุมเสี่ยงสูง และการสรางสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรที่จะชวยเก้ือกูลใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ทายสุดท่ีสําคัญคือการสรางปจจัยเสริมพลังทางบวก             

ใหเกิดพฤติกรรมอยางตอเนื่อง  ดวยการใหรางวัลและไดรับการยกยองจากชุมชน ตลอดจนการออกกฎระเบยีบ 

กติกาของชุมชน  (หรือเรียกกันงายๆ วา “กฎบาน”) ในการดูแลคนในชุมชน

ความทาทายของโครงการคือ การคงความยั่งยืน 

 ทําอยางไรใหรานชํายังคงปฏิบัติตามขอตกลงของชุมชน โดยไมนํายาที่ไมเหมาะสมกลับมาขายอีกและ

ไมกลับไปสูความเคยชินเดิมๆ สิ่งท่ีเปนคําตอบของชุมชนคือ การเฝาระวังอยางแข็งขัน จึงนําไปสูการสราง               

เครือขายเฝาระวังปญหาการใชยาที่ไมเหมาะสมในชุมชนในพื้นท่ี โดยการใหคนในชุมชนเปนสวนหน่ึงของระบบ

เฝาระวัง มีการส่ือสารใหสังคมรับรูถึงสถานการณปญหาเร่ืองยาไมเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดการ           

ตอยอดงานเชิงลึกลงสูพื้นที่ โดยการบูรณาการรวมกับงานคุมครองผูบริโภคอื่นๆ และขยายสูระดับครัวเรือน

ปจจัยแหงความสําเร็จ

 การดําเนนิงานการจดัการยาไมเหมาะสมในชมุชน จะไมสาํเรจ็และยัง่ยืนหากขาดกระบวนการมสีวนรวม

ของชุมชนและความเขมแข็งของชมุชน ตลอดจนความรวมมือของทมีงาน เภสัชกรและเครอืขายในการดําเนินงาน

อยางเขมแข็งและตอเนื่อง และ แมเรามีรูปแบบในการดําเนินงานจัดการยาไมเหมาะสมในชุมชนที่ออกแบบรวมกัน

ในท้ัง 13 พื้นที่ แตกระนั้นเม่ือถึงเวลาปฏิบัติการในพื้นที่ แตละพ้ืนที่ก็มีลีลา ที่หลากหลายและแตกตางกัน เพื่อ            

นําสูเปาหมายการจัดการยาไมเหมาะสมในชุมชน ซึ่งถือเปนเสนหในการขับเคลื่อนรวมกันของเครือขาย

ขอเสนอแนะกับการจัดการปญหาเชิงระบบ  

        นอกจากนี้แลว เครือขายท้ัง 13 พื้นที่  ยังมีขอเสนอแนะในการจัดการในระดับตนนํ้าตอสํานักงาน                     

คณะกรรมการอาหารและยา นั่นคือ การกําจัดยาไมเหมาะสมออกจากทองตลาด โดยการทบทวนทะเบียน                 

ตํารับยาไมเหมาะสม ไมปลอดภัย รวมถึง รายการยาที่มีชื่อการคาและลักษณะภาชนะบรรจุคลายคลึงกัน                       

แตเปนตัวยาสําคัญคนละชนิด (Look Twin Sound Twin หรือ Look Alike Sound Alike)  ซึ่งกอใหเกิดความเขาใจผิด

ตอผูบริโภคได, นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลในการเฝาระวังยาไมเหมาะสมหรือผลิตภัณฑสุขภาพ

เสี่ยงๆ ในภาพรวมระดับประเทศเพ่ือใหเครือขายสามารถเฝาระวังไดอยางเทาทันตอสถานการณ ตลอดจน               

การสื่อสารสาธารณะ เพื่อใหสังคมรับรูและตระหนักวายาไมเหมาะสมในชุมชนเปนปญหาที่ทุกคนในชุมชน                      

มีศักยภาพในการเฝาระวังและจัดการปญหายาไมเหมาะสมในชุมชนของตนเองได และทําใหเกิดความปลอดภัย   

ในชุมชนไดอยางยั่งยืน  ดวยมือของทุกคน

                                       เพราะเราเชื่อมั่นวา “ ทุกคนเปนไดมากกวาผูบริโภค ”
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การประกาศยาที่หามใชกับคน

 รัฐบาลกลางของอินเดียซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียเชนเดียวกับไทย ประกาศเมื่อวันที่                           

10 กุมภาพันธ 2554 เพิกถอนยา 6 ตัวตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาดานยา (Drugs Technical 

Advisory Board) ในแงประเด็นความปลอดภัยทีเ่กีย่วของกบัการใชยาเหลานี ้โดยมีผลทนัท ีโดยมีชือ่ยาพรอมเหตุผล

ของการประกาศหามดังนี้

สูตรตํารับที่มี เหตุผล สถานภาพของยาในไทย

1 .  N ime s u l i d e 1 

สํ า ห รั บ เ ด็ ก อ า ยุ             

ต่ํากวา 12 ป

ยาตัวน้ีจัดวาเปนพิษตอตับ และเด็กจัดวา            

ไวตอความเปนพิษตอตับมากกวาผูใหญ 

Nimesulide (ยกเวนชนดิท่ีเปนยาใชภายนอก) 

เปนยาควบคุมพิเศษ2

1Nimesulide ไมเคยไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียนตํารับยาในประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, คานาดา,นิวซีแลนด, ญี่ปุน เนื่องจากปญหาความ   

ไมปลอดภัย  ในป 2546 ฟนแลนดและสเปนเพิกถอนทะเบียนตํารับ Nimesulide ออกจากทองตลาดเพราะพบรายงานความเปนพิษอยางรุนแรง

ตอตับ รวมทั้งมีการรายงานการเสียชีวิต 2 รายจากการใชยาในฝรั่งเศษ ตอมาในป 2551 ไอรแลนดและสิงคโปร ประกาศเพิกถอนยาดังกลาว  

(ที่มา: http://www.ti.ubc.ca/nimesulide-must-be-withdrawn-worldwide-due-serious-liver-damage) ประเทศไทยมีการสื่อสารถึงผูสั่งใช              

“ขอความรวมมือบุคลากรทางการแพทยสั่งใชยา nimesulide ดวยความระมัดระวัง” โดยมีคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับยา เพิ่มเติมอีก  

16 ขอ (ที่มา:ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง ยาท่ีตองแจงคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยาและขอความของคําเตือน 

ฉบับที่ ๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง ลงวันที่ 25 ธค.2555)
2อานเพิ่มเติมไดที่ http://rparun.blogspot.com/2012_12_01_archive.html

  จับกระแส                                                                             
ภญ.อรกัญญ ภูมิโคกรักษ



สูตรตํารับที่มี เหตุผล สถานภาพของยาในไทย

2.. Cisapride ที่ใช

กับคน

การเพ่ิมความเสีย่งตอภาวะหัวใจเสียจังหวะ

อยางรายแรง

ใหแกไขทะเบียนตํารับยาที่มียาซีซาไพรด

เปนสวนประกอบ โดยจํากัดขอบงใชเฉพาะ

ใหใชสําหรับผูปวยที่เปน gastro-oesopha-

geal refl ux disease (GERD) เทานั้น3

3. Phenylpropanol-

amine ที่ใชกับคน

ความเสี่ยงตอเหตุการณความดันเลือดสูง 

เชน ภาวะหัวใจวายเลือดคัง่ โรคหลอดเลอืด

สมองชนิดตกเลือด

ถูกเพิกถอนทะเบียนในป 25444

4. สารสกัดจากรก

ของคนที่ใชกับคน

ไมมหีลกัฐานแนชดัถงึประสิทธผิลของยาตวั

นีส้าํหรับภาวะสวนใหญ และมขีอนาเปนหวง

ดานความปลอดภัย เชน การแพรเชื้อทาง

เลือด ปฏิกิริยาทางภูมิคุมกัน การไดรับ

ฮอรโมนอยางไมพึงประสงคจากการใชยา

5. Sibutramine และ 

R-sibutramine ที่ใช

กับคน

เสีย่งตออาการทางหัวใจและหลอดเลอืด เชน 

ภาวะหัวใจลม โรคหลอดเลือดสมอง

บริษทัแอ็บบอต ผูนาํเขาในประเทศ แจงถอน

ยา Sibutramine ออกจากตลาดโดย             

สมัครใจ เนื่องจากมีขอมูลบงช้ีวา ยา                

ดังกลาวน้ีมีความเสี่ยงมากกวาประโยชน 

ตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2553 เปนตนไป 5

3ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 26 ง วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2546 
4คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 559/2544 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา, ราชกิจจานุเบกษา 23 กรกฎาคม 2544
5ที่มา: http://dmsic.moph.go.th/news/detail.php?idnews=2418
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การประกาศยาที่หามใชกับสัตว

 เม่ือไมนานมานีอ้งคการอาหารและยาของสหรฐัอเมริกาประกาศหามใชยาปฏชิวีนะกลุมเซฟาโลสพอรนิ

กบัสตัวทีเ่ปนอาหาร แตประกาศนีไ้มเปนทีช่ืน่ชมเทาใดของกลุมอตุสาหกรรม โดยประณามกฎน้ีวารกุล ้าํสตัวศาสตร
ในขณะที่ฝายความปลอดภัยของอาหารตอบโตวาเปนเพียงกาวเล็กในการแกปญหาการดื้อยาปฏิชีวนะ

 ในการออกกฎเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2555 องคการอาหารและยาฯ อางวาเชื้อซาลโมเนลลาท่ี                          

ดื้อเซฟาโลสพอรินมีความชุกลดลงในเนื้อไกและในคนหลังจากการจํากัดการใชยาอยางสมัครใจในแคนาดา                

การจํากัดในแคนาดานั้นจํากัดเฉพาะการใชกับสัตวปก Chuck Hofacre ซึ่งเปนสัตวแพทย และอาจารย ณ                    

ศนูยความปลอดภยัดานอาหารทีม่หาวทิยาลยัจอรเจยี สหรฐัอเมรกิา มคีวามเห็นวาผูผลติสตัวปกในสหรฐัอเมรกิา

ใชเซฟาโลสพอรินนอยมากมาตั้งแตป 2551 ซึ่งเปนคร้ังแรกที่องคการอาหารและยาฯ พยายามจํากัดการใชยา            

กับสัตวที่เปนอาหาร Gatz Riddell ซึ่งเปนสัตวแพทยและรองประธานบริหารของสมาคมผูประกอบการวัว             

แหงสหรัฐอเมริกา กลาววาปจจุบันใบส่ังยาปฏิชีวนะสําหรับสัตวสวนใหญในสหรัฐอเมริกาเปนการสั่งสําหรับ            

วัวควาย โดยทั่วไปสําหรับการรักษาปอดอักเสบ เทาเนาและเตานมอักเสบ

 กฎใหมนี้ใชกับ ceftiofur ซึ่งเปนเซฟาโลสพอริน 1 ใน 2 กลุมยอยที่องคการอาหารและยาฯ อนุมัติใหใช

กับสัตว ตั้งแตป  2552 เปนตนมา  ความชุกของเชื้อซาลโมเนลลาที่ดื้อ ceftiofur อยูในชวงตั้งแต 4.2% ในหมู            

ถึง 14.5% ในวัวควาย

 เช้ือกอโรคท่ีดื้อยาจะถายโอนบีตาแล็กแทเมสไปใหจุลินทรียที่เคยไวตอยาได Scott McEwen ซึ่งเปน

สัตวแพทย ณ มหาวิทยาลัยในออนทาริโอ กลาววาเชื้อกอโรคในสัตวที่มีเอนไซมตัวนี้สามารถถายโอนผานอาหาร

ไปสูคนได การใช ceftiofur จึงอาจเรงการดื้อ ceftriaxone ซึ่งเปนเซฟาโลสพอรินที่เลือกใชเปนตัวแรกๆ สําหรับ

การรักษาการติดเชื้อซาลโมเนลลาในคนได

เอกสารอางอิง

1. Nabi G, Ministry of Health and Family Welfare. Banned medicines. Press Information Bureau 2013 Feb 7. Available from: http://pib.nic.

in/newsite/erelease.aspx?relid=70841 

2. Schmidt CW. FDA proposes to ban cephalosporins from livestock feed. Environ Health Perspect. 2012 Mar;120 (3): a106.
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 นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 

กําหนดยุทธศาสตรการทบทวนทะเบียนตํารับยาท่ีมีผลกระทบสูงตอผูบริโภคและสังคมไว เริ่มตนจากการ                     

คัดเลือกยาท่ีมีความเส่ียงสูงมาทบทวนกอน แตมีแผนงานที่ชัดเจนในการทบทวนทะเบียนท้ังระบบ ทั้งน้ีระบบ             

การทบทวนและการขึ้นทะเบียนตํารับยาตองพัฒนาใหสอดคลองและดําเนินการคูขนานกันไปรวมกับการสื่อสาร    

สูสาธารณะ ในการทาํงานท่ีผานมาไดเปดใหทกุภาคสวนนาํเสนอรายการยาท่ีจาํเปนในการทบทวนทะเบยีนตาํรับ

และรวมกันจัดลําดับความสําคัญ  ผลการจัดลําดับความสําคัญทะเบียนตํารับยาพบวามียาที่ขึ้นทะเบียนไว                    

รอยละ 44.8 เขาขายตองทบทวนทะเบียนตํารับ (990 จาก 2,210 รายการ) โดยมีลําดับความสําคัญดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  

การจดัลําดับความสาํคัญของกลุมยาเพ่ือเขาสูกระบวนการทบทวนทะเบยีนตาํรับยาและเกณฑการพจิารณา

กลุมยา เกณฑการจัดลําดับความสําคัญ เหตุผล

1 .  กลุ ม ยาที่ ทบทวน

ภายใน 1-2 ป จํานวน          

37 รายการ

ยาท่ีขึ้นทะเบียนครั้งแรกกอนป 2531 

และมีรายงานการเพิกถอนทะเบียน

ตํารับยาในตางประเทศ

ยามีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีรายงานการ

เพิกถอนทะเบียนตํารับยาในตางประเทศ

เนื่ องจากปญหาความปลอดภัยและ

ประสิทธิภาพ และหลักเกณฑการขึ้น

ทะเบียนตํารับยากอนป 2531 มีความ            

แตกตางจากปจจุบันมาก

2 .  กลุ ม ยาที่ ทบทวน

ภายใน  5 ป  จํานวน           

190 รายการ

ยาที่ขึ้นทะเบียนหลังป 2531 และ                 

มรีายงานการเพกิถอนทะเบยีนตํารบัยา

ในตางประเทศ

ยามีหลักฐานวาอาจไมปลอดภัยหรือไมมี

ประสิทธิภาพและมีรายงานการเพิกถอน

ทะเบียนตํารับยา
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  ทันสถานการณ                                                                            
ภก.วินิต อัศวกิจวิรี 

ผูอํานวยการสํานักยา สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

ความคืบหนา

ระบบการทบทวนทะเบียนต
ํารับยา

เพื่อลดความเสี่ยงจากยา



กลุมยา เกณฑการจัดลําดับความสําคัญ เหตุผล

3 .  กลุ ม ยาที่ ทบทวน

ภายใน 10 ป จํานวน           

763 รายการ

ยาท่ีควรจํากัดการใชยาหรือแกไข

ทะเบียนตํารับยาใหมีความจําเพาะ         

มากขึ้น

เปนยาที่ควรจํากัดการใชยาในผูปวย           

กลุมเฉพาะ หรือ มีขอมูลไมเพียงพอ

สนบัสนุนประสิทธภิาพหรือความปลอดภยั

จงึตองแกไขขอบงใช สตูรตาํรบั ฉลากหรอื

เอกสารกํากับยา

4.  ยังไมกําหนดระยะ  

เวลาแนนอน  จํานวน 

1,220 รายการ

ยาที่ยังไมไดจัดลําดับความสําคัญ เนื่องจากยังไมมีรายงาน

หมายเหตุ : จํานวนรายการนับแยกตามรูปแบบยา ตามขอมูลทะเบียนตํารับยา ณ ป 2553

 เม่ือวิเคราะหองคประกอบหลักท่ีจําเปนตอความสําเร็จในการพัฒนาระบบการทบทวนทะเบียนตํารับยา 

พบวา ความจําเปนเรงดวนคือการพัฒนาองคประกอบดานการบริหารจัดการและวิชาการ โดยเฉพาะการ               

พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ แนวทาง ทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเกิด accountability และ transparency รายละเอียด

ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 

องคประกอบหลักตอความสําเร็จและแนวทางการพัฒนาระบบการทบทวนทะเบียนตํารับยา

องคประกอบหลัก สถานการณ แนวทางการพัฒนา

1 .  คว าม ย่ั ง ยื น ข อ ง

น โยบายการทบทวน

ทะเบียนตํารับยา

การทบทวนทะเบียนตํารับยาเปน

ประเด็นสําคัญหนึ่งท่ีมีกําหนดเพิ่มเติม

อยู ในรางพระราชบัญญัติยาที่ อ ยู

ระหวางการแกไข

พัฒนาพระราชบัญญัติยาที่มีนโยบายใน

การทบทวนทะเบียนตํารับยาที่ชัดเจนและ

ตอเนื่อง

2. การมีกฎหมาย กฎ

ระเบียบ และแนวทาง   

ดานยา ที่เหมาะสมและ

เพียงพอ

2.1  กฎหมาย กฎระเบยีบ

และขอตกลงระหวาง

ประเทศดานยา

- ขอตกลงระหวางประ เทศดาน

เศรษฐกิจของอาเซียนสงผลสําคัญ           

ตอการปรับกฎระเบียบดานยา

- การปรับปรุงใชเวลานาน 

ใชโอกาสน้ีในการดําเนินการปรับปรุง

กฎหมายและกฎระเบยีบดานยาใหทนัสมัย

สอดคลองกับสถานการณ
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องคประกอบหลัก สถานการณ แนวทางการพัฒนา

2.1.1 กฎหมายกําหนด        

ให อ งค ก รควบคุ มยา              

มี อํ า น า จ ใ น ก า ร เ ก็ บ             

คาธรรมเนียมดานการ

ควบคุมยา

-   คาธรรมเนียมดานยาไมสะทอน

ตนทุนท่ีแทจริง ทําใหทะเบียนตํารับยา                    

ไมนอยกวารอยละ 70 เปนยาท่ีไมได

จําหนายในทองตลาด และเปนภาระ           

ในการควบคุมยา

- แกไขกฎหมายยาใหมีคาธรรมเนียม           

ดานยาสะทอนตนทุนท่ีแทจริง และให

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สามารถนาํมาเปนคาใชจายในการควบคมุ

ยาไดเอง

2.1.2 กฎหมายกําหนด

อายุของทะเบยีนตํารบัยา

และการทบทวนทะเบียน

ตํารับยาเปนระยะ

- กฎหมายไมระบุชัดเจนใหมีการ

ทบทวนทะเบียนตํารับยาเปนระยะ แตมี

บทบัญญัติบางมาตราของพระราช

บัญญัติยาท่ีนําไปสูการปฏิบัติได เชน 

มาตรา 86

-  ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี

ออกตามกฎกระทรวงวาดวยการขึ้น

ทะเบียนตํารับยา 2555 ใหเอื้อตอการขึ้น

ทะเบียนและทบทวนทะเบียนตํารับยา             

ตามเกณฑปจจุบัน

2 .2 การมีขอกําหนด

แนวทางดานกระบวนการ 

(Process guideline)

2 . 2 . 1  แนวทางด าน

ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ เ ป น               

ลายลกัษณอักษรเกีย่วกับ

การประเมิน คําขอขึ้น

ทะเบียน (Evaluation pro-

cess guidel ine) และ

ทบทวนทะเบียนตํารับยา 

ตามชนิดของผลิตภัณฑ

และวิถีการข้ึนทะเบียน

ตํารับยา (Regulatory 

pathway)โดยจัดใหมีการ

อนุมัติแผนการจัดการ

ความเสี่ยงของยา และ

แผนการเฝาระวังความ

ปลอดภัยจากการใชยา    

ไวเปนสวนหน่ึงของการ

พิจารณา

-  การประเมินเอกสารแตละสวนของ

คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยายังมีบางสวน

ที่ไมเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ

และวิถีการขึ้นทะเบียนตํารับยา

-  ยังไมมีแนวทางดานกระบวนการท่ี

เปนลายลักษณอักษรเ ก่ียวกับการ

ทบทวนทะเบยีนตาํรับยาเปนระยะอยาง

ตอเนื่อง

- พัฒนาวิถีการข้ึนทะเบียนตํารับยาให

เหมาะสมกับชนิดของยา โดยผนวก

แผนการจัดการความเสี่ยงของยา และ

แผนการเฝาระวังความปลอดภัยจากการ

ใชยา  พรอมท้ังพัฒนาแนวทางดาน

กระบวนการและวิชาการ 

-  มีแผนการทบทวนทะเบียนตํารับยา               

ที่ เ ป นลาย ลักษณอั กษร  ตามลํ า ดับ               

ความสําคัญ
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องคประกอบหลัก สถานการณ แนวทางการพัฒนา

2 . 2 . 2  แนวทางด าน

ก ร ะ บ วนก า ร ใ น ก า ร     

ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร ข้ึ น

ท ะ เ บี ย น / / ท บ ท ว น

ทะเบียน /ถอนทะเบียน

ตาํรบัยาทีเ่ปนลายลักษณ

อักษร โดยประเมินภาพ

รวมของประโยชนกับ

ความเสี่ยงของยาโดย

พิจารณาเอกสารทุกสวน

รวมกัน (Overall risk ben-

efi t decision making cri-

teria and process)

สวนใหญตัดสินใจตามความเห็นของ           

ผูเช่ียวชาญ หรือคณะอนุกรรมการฯ 

หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

พัฒนาแนวทางดานกระบวนการและ  

เคร่ืองมือท่ีชวยในการตัดสินใจอยาง                 

เ ป น ร ะบบ  ที่ เ ป นลายลั กษณ อั กษร                

โดยเฉพาะการตัดสินใจเปรียบเทียบ

ประโยชนกับความเสี่ยงของยา

2.3 แนวทางวิชาการท่ี

สําคัญ (Technical guide-

line)  เชน การจดัทาํฉลาก

และ เอกสารกํากับยา  

การประเมินประโยชนกับ

ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง ย า 

แนวทางการจดัการความ

เสี่ยงของยา

มขีอกําหนดรายการเอกสารหรอืหัวขอ 

และมีแนวทางวิชาการท่ีสําคัญแลว           

บางสวน 

พัฒนาแนวทางวิชาการที่สํา คัญเชน             

การจัดทําฉลากและเอกสารกํากับยา               

การประเมินประโยชนกบัความเสีย่งของยา 

แนวทางการจัดการความเสี่ยงของยา

3 .  แ ร ง ส นั บ ส นุ น ท่ี

แข็งแกรงจากสาธารณะ

-  ภาคประชาชนมีแนวโนมมีความ

สนใจเพิ่มขึ้น

สรางกลไกใหภาคประชาชนเขามา              

มีสวนรวมในการทบทวนทะเบียนตํารับยา

4. ทรัพยากรบุคคลที่

เหมาะสมเพียงพอและ

ยั่งยืน

-  เจาหนา ท่ีมี ไม เ พียงพอ และมี                     

ผูประเมนิทะเบยีนตํารับยาภายในจาํกัด

-  มีผูเช่ียวชาญภายนอกชวยประเมิน

ทะเบียนตํารับยา

- พฒันาเจาหนาทีใ่หเปนผูประเมินทะเบยีน

ตํารับยาภายใน โดยมีแผนการพัฒนา              

ที่ชัดเจน เรียนรูจากการปฏิบัติจริงอยาง     

ต อ เนื่ อ ง  โดยอาศั ย เค ร่ื อ งมื อทาง

กระบวนการและวิชาการในการทบทวน

ทะเบียนตํารับยา รวมทั้ง มาตรฐานและ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อประสาน                

และทําความเขาใจใหตรงกันกับกลุม                           

ผูเชี่ยวชาญภายนอก 
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องคประกอบหลัก สถานการณ แนวทางการพัฒนา

5. การสนับสนุนงบประมาณ

อยางเพียงพอและตอเนื่อง

-  มี ง บป ร ะม าณ จํ า กั ด แ ล ะ เ ป น                          

งบประมาณของรัฐ

-   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา จัดหางบประมาณสนับสนุนให                

เพี ยงพอ  และผูประกอบการรวม               

รับผิดชอบในภาระคาใชจายท่ีเกี่ยวของ

กับผลิตภัณฑของตน

6. การส่ือสารสาธารณะ    

เ พ่ือสรางการมีสวนรวม          

ในเร่ืองทะเบียนตํารับยา 

ผานการเผยแพรเกณฑและ

กระบวนการในการตัดสนิใจ

สูสาธารณะ รวมท้ังการ            

มีสวนได เ สีย  วาระและ

รายงานการประชุมของ

คณะกรรมการ  อนกุรรมการ 

และรายงานสรุปผลการ

ประเมินท่ีมีการตัดสินใจ

เกี่ยวกับทะเบียนตํารับยา

ยังไมมีการเผยแพรขอมูลดังกลาว            

สูสาธารณะ

-  พัฒนาเกณฑและกระบวนการ                   

ในการตัดสินใจ แนวทางการจัดทํา

รายงานผลการประเมินและทบทวน

ทะเบียนตํารับยา รวมท้ังการเผยแพร            

สูสาธารณะ

-   จัดทําแนวทางการเผยแพรขอมูล  

การมีสวนไดเสีย วาระและรายงานการ

ประชมุของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 

ตอสาธารณะ 

 ในระยะสั้นจําเปนตองมีการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมดานกระบวนการและแนวทางวิชาการเพื่อให    

การทบทวนทะเบียนตํารับยาทั้งระบบเปนไปในทางเดียวกัน เพื่อใหมีความพรอมในการทํางานรวมกับผูประเมิน

และหนวยงานภายนอกเพื่อใหการทบทวนทั้งระบบเปนจริงไดซึ่งคาดวาตองใชเวลาประมาณ 10 ป

ความกาวหนาในการดําเนินงาน

  ในป 2554 สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดออกประกาศนโยบายการทบทวนทะเบยีนตาํรับยา 

แนวปฏิบัติและหลักเกณฑการคัดเลือกยาที่จะทบทวน และไดประกาศรายการกลุมยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยที่

จะทบทวนทะเบียนตํารับยาภายในป 2556 จํานวน 10 กลุมยา ซึ่งสวนใหญเปนยาเคมี เชน ยาแกทองเสียที่มีสวน

ประกอบของยาตานจลุชพี เปนตน พรอมทัง้คดัเลอืกยาในกลุมดงักลาวทีค่วรทบทวนอยางเรงดวนเนือ่งจากเหตุผล

ความไมปลอดภัยแกผูใชยา จํานวน 37 รายการ และแจงใหผูรับอนุญาตจัดทําคําโตแยงพรอมเอกสารวิชาการ

เสนอสาํนักงานฯ ภายใน 30 วนั ซึง่ขณะนีส้าํนักงานฯ อยูระหวางการทบทวนขอมูลทางวชิาการของยา 37 รายการ 

ดังกลาว 

20



21

 ในดานยาชีววัตถุ มีความแตกตางจากยาเคมี จึงมีการพัฒนาวิถีการข้ึนทะเบียนใหสอดคลองกับสากล

แลวทบทวนทะเบียนเปนรายผลิตภัณฑ  โดยใหผูรับอนุญาตสงขอมูลเอกสารดานคุณภาพ พรีคลินิกและคลินิกมา

เพ่ือทบทวนตามหลกัเกณฑสากลในปจจุบนั ทัง้น้ีไดเร่ิมดําเนินการกบัยา epoetin กอนเน่ืองจากพบวาทะเบยีนตํารับ

ยาบางสวนจาํเปนตองมขีอมูลเพิม่เตมิเพือ่สนบัสนนุความปลอดภยั ประสทิธิภาพและคณุภาพ ตามเกณฑมาตรฐาน

สากลในปจจุบัน สงผลใหกระทรวงสาธารณสุขไดมีคําสั่งแกไขทะเบียนตํารับยา epoetin เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 

2556 ใหผูรับอนุญาตย่ืนคําขอแกไขเปล่ียนแปลงทะเบียนตํารับยาโดยแสดงหลักฐานขอมูลดานคุณภาพ พรีคลินิก

และคลินิก ประกอบการพิจารณา โดยยื่นได 2 ลักษณะ คือ แบบยาชีววัตถุใหม และแบบยาชีววัตถุคลายคลึง รวม

ทั้ง ใหประเมินยา epoetin แบบชีววัตถุคลายคลึงตามแนวทางเฉพาะที่กําหนด ในการนี้ไดมีมติใหปรับปรุงระบบ

การขึน้ทะเบยีนตํารบัยา epoetin ใหสอดคลองกัน นอกจากน้ัน ไดพฒันาชองทางการข้ึนทะเบยีนยาชวีวตัถคุลายคลึง 

ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง เอกสารหลักฐานการขอขึ้น

ทะเบียนตํารับยาชีววัตถุคลายคลึง ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการยาเมื่อเดือนกรกฏาคม 2556 

 สําหรับแนวทางวิชาการที่ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ที่สําคญัเชน ประกาศสํานักงานฯ เรื่องแนวทาง

การจัดทําเอกสารกํากับยา สงผลใหมีแนวทางวิชาการในการจัดทําเอกสารกํากับสําหรับบุคลากรทางการแพทย

และสําหรับประชาชนเปนครั้งแรก รวมทั้ง ไดมีขอกําหนดในการแสดงขอบงใชหรือสรรพคุณตามเกณฑสากล ซึ่ง

แนวทางท่ีพฒันาข้ึนไดถกูนํามาใชทัง้ในการข้ึนทะเบียนและทบทวนทะเบียนตาํรับยา นอกจากแนวทางวิชาการแลว 

การวางระบบใหการตัดสินใจทบทวนทะเบียนตํารับยาบนเหตุผลและหลักฐานความรูทางวิทยาศาสตรเปนเรื่องท่ี

สําคัญที่ตองพัฒนาจึงจะสามารถทบทวนทะเบียนตํารับยาใหเปนผลสัมฤทธิ์ไดตอไป

เอกสารอางอิง

1. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559

2. อญัชลี จติรักนที เอกสารวิชาการเร่ืองการพัฒนารูปแบบการทบทวนทะเบียนตํารับยา :กรณีศกึษาแนวทางการจัดลําดับความสําคัญทะเบียน

ตํารับยา 2556.

3. วรสุดา ยูงทอง อนันตชัย อัศวเมฆิน อัญชลี จิตรักนที สุจิรา นิพัทธพิมพใจ และวินิต อัศวกิจวิรี รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องการ

พัฒนารูปแบบการทบทวนทะเบียนตํารับยาและการนําไปสูการปฏิบัติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2555

4. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องนโยบายการทบทวนทะเบียนตํารับยาและแนวปฏิบัติการทบทวนทะเบียนตํารับยาแผน

ปจจุบันสําหรับมนุษย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554

5. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกยาที่จะทบทวนทะเบียนตํารับยา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 

2554

6. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องรายการกลุมยาแผนปจจุบันที่จะทบทวนทะเบียนตํารับยา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554

7. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องรายการยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยที่จะทบทวนทะเบียนตํารับยาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 

มกราคม 2555

8. คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 942/2556 เรื่อง แกไขทะเบียนตํารับยา epoetin ชนิด alfa และ beta เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
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ไฮไลท I  
ภญ.วิมล สุวรรณเกศาวงษ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                                      

 การ ใช ย า ไม เ หมาะสม เกิ ด ข้ึ น ได จ าก                 

หลากหลายสาเหตุ สวนหน่ึงเกิดจากการสั่งใช                    

การสงมอบหรือการขายยาที่ไมเหมาะสม ในขณะที่             

อีกสวนหน่ึงเกิดจากตัวผูปวยเองที่ใชยาไมถูกตอง               

ซึ่งมีทั้งที่ใชยามากเกินไป ทั้งจํานวนและชนิดยา  หรือ

ใชยานอยเกินไป เชน การใชยาตานจุลชีพแกหวัด                

เจ็บคอโดยไมมีการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือใชไมครบ              

ตามขนาดท่ีกาํหนด เปนตน  ในขณะท่ีบางกรณีเปนการ

ใชยาซํ้าซอน หรือไมตรงตามขอบงใชทางการแพทย                        

เชน การใชยา diclofenac ควบคูกับ Ibuprofen  หรือ 

การใชยาสเตรียรอยดโดยไมมีขอบงช้ีทางการแพทย 

เปนตน การใชยาไมเหมาะสมเหลานี้ลวนทําใหผูปวย

เกิดความเสี่ยงจากการเกิดอาการไมพึงประสงค            

การเกดิอนัตรกริยิาระหวางยา (Drug interaction) หรอื

การสร้างความร่ว
มมือ

ในการเฝ้าระวังป
ัญหา

ความปลอดภัยจา
กการ

ใช้ยาไม่เหมาะสม

แมแตการใชยาไมไดผล โดยเฉพาะในผูสูงอายุบางครั้งรุนแรงถึงข้ันทําใหผูปวยตองเขารับการรักษาตัวใน                     

โรงพยายาลหรือถึงขั้นเสียชีวิต อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงเหลานี้สามารถปองกันไดหากทุกฝายที่เกี่ยวของรวมกัน

สงเสริมพัฒนาระบบการเฝาระวังความปลอดภัยจากการใชยาไมเหมาะสมใหมีประสิทธิภาพ

 เมื่อกลาวถึงงานเฝาระวังความปลอดภัยดานยา (Pharmacovigilance) หลายคนมักเขาใจวาเปน                   

การเฝาระวงัตดิตามอาการไมพงึประสงคจากการใชยา (adverse drug reaction, ADR) ความจรงิแลวงานเฝาระวงั

ความปลอดภัยดานยามีความหมายและขอบเขตงานที่กวางขวางมากกวานั้น ครอบคลุมถึงการเฝาระวังปญหา

การใชยาที่ไมเหมาะสมรวมถึงปญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับยา เชน ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error)            

อัตรกิริยาระหวางยา หรือยาไมมีประสิทธิผลในการรักษา (Therapeutic ineffectiveness) ปญหาเชื้อดื้อยา ปญหา

การไมใชยารักษาอยางสม่ําเสมอ หรือใชยาที่ไมมีคุณภาพ เปนตน
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 ในปพ.ศ. 2553 ศูนยเฝาระวังความปลอดภัย

ดานผลิตภณัฑสขุภาพ สาํนกังานคณะกรรมการอาหาร           

และยา โดยการสนับสนุนงบประมาณของแผนงาน

พัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา (กพย.) ไดมีโครงการ

นํารองพัฒนาขยายขอบเขตและเครือขายงานเฝาระวัง

ใหครอบคลุมปญหาอันเกิดจากการใชยาไมเหมาะสม          

ดังกลาวขางตน นอกเหนือจากการเฝาระวังความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑในแบบเดิม โดยเนนเพิ่ม              

เครือขายในระดับชุมชนใหมากข้ึน มีสํานักงาน                      

สาธารสุขจังหวัดเปนเครือขายงานเฝาระวังฯในระดับ

จังหวัด ทั้งนี้ก็ เพื่อจะไดตรวจจับสัญญาณปญหา                 

การใชยาในระดบัชมุชนซึง่รวมถึงการใชยาไมเหมาะสม

ใหมากขึ้น ซึ่งก็ไดผลดีในระดับหนึ่ง ทําใหในปตอๆ มา

ศูนยเฝาระวังฯจึงไดดําเนินการขยายเครือขายอยาง             

ตอเน่ืองดวยงบประมาณของ อย.เอง นอกจากนี้ยังได             

สงเสริมใหรานยาเขามามีสวนรวมเปนเครือขายอกีดวย 

ปรับรูปแบบรายงานของรานยาใหสามารถรายงาน

ปญหาผลิตภัณฑยาที่อาจนําไปสูภัยตอสุขภาพอ่ืนๆ  

เชน การใชยาแกปวดบางชนิดในทางที่ผิด การใชยา                        

ไมตรงตามขอบงใช รวมถึงปญหาดานการโฆษณาทีอ่าจ

ไปสูอันตรายตอผูบริโภค เปนตน (สามารถดาวนโหลด

แบบรายงานเฝาระวงัฯ ของรานยาไดที ่www.fda.moph.

go.th/vigilance) 

 นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2556 ไดมี

โครงการที่มุงพัฒนาเครือขายงานเฝาระวังฯสูระดับ           

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ทั้งน้ีเพ่ือสงเสริมใหระบบ

เฝาระวังในระดับชุมชนมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น สามารถ

ตรวจจับสัญญาณความเส่ียงจากการใชยาไดแตเน่ินๆ 

(early detection) อันจะสงผลใหสามารถปองกัน

อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดรวดเร็วทันตอเหตุการณ (early 

prevention) เพราะขอมูลท่ีไดรับจากการรายงานเปน

สวนหน่ึงประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการกําหนด

มาตรการควบคมุหรอืลดความเสีย่งนัน้ๆ ดงัตวัอยางใน

กรณีการไดรับรายงานปญหาการใชยาแกไอ dextro-

methorphan ในทางที่ผิดของวัยรุนจากรานยา นําไปสู

การปรับสถานะของยาแกไอ dextromethorphan                  

บางตํารับที่เดิมไดรับการยกเวนไมเปนยาอันตราย              

ซึ่งสามารถโฆษณาโดยตรงตอผูบริโภคได เปนยา

อันตรายในทุกตํารับ ทําใหไมสามารถโฆษณาโดยตรง

ตอผูบริโภคไดอกีตอไป รวมถึงยังกําหนดใหยาดังกลาว

เปนยาที่ตองแสดงขอความคําเตือนเกี่ยวกับเสี่ยงที่อาจ

ไดรับจากการใชยาไมถูกตองหรือเกินขนาดไวบนฉลาก

และเอกสารกํากับยา มาตรการนี้แมจะไมสามาถแกไข

ปญหาท่ีเกิดขึ้นไดทั้งหมดแตก็ลดความเสี่ยงของการ          

กอปญหาไดในระดับหนึ่ง

 ดังท่ีไดกลาวไวขางตนวาปญหาการใชยา             

ไมเหมาะสมเกิดจากหลากหลายปจจัย การแกไขจึงตอง

เกิดจากความรวมมือของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ             

ชวยกันดําเนินงานดวยกลไกที่แตกตางกัน โดยขอ            

เชิญชวนเครือขาย ทุกทานรวมกันเฝาระวังปญหา         

ความปลอดภัยจากการใชยาที่ไมเหมาะสมในพื้นที่และ

รวมรายงานเขาสูศูนยเฝาระวังฯ เพื่อรวมเปนกลไก                 

ทีน่าํไปสูการลดปญหาการใชยาไมเหมาะสมในเชงิระบบ

ตอไป 



ไฮไลท II       
ณัฐกานต กิจประสงค 

มูลนิธิเขาถึงเอดส

 ครั้งแรกท่ีไดทํางานกับพี่ๆ กลุมเพื่อชีวิตใหม หนึ่งในกลุมผูติดเชื้อฯที่เริ่มขยับทํางานชุมชน โดยต้ังตน            

ที่ประเด็นการใชยาอยางสมเหตุผล โดยเชื่อมั่นวาหากจะทําใหคนในชุมชนตระหนักและเห็นปญหาเรื่องยา                       

ไมสมเหตผุลตองเร่ิมจากคนท่ีเห็นปญหา ขยบัตัวทาํงานกอน จากน้ันจึงไปชวนพีน่อง ภาคตีางๆทีม่แีนวทางเดียวกนั 

เริ่มจับมือทํางานไปดวยกัน

 ในชวงแรกๆ เราใชพื้นท่ีใตตนไมหนาโรงพยาบาลเปนท่ีประชุม วางแผนการดําเนินการโครงการ                     

ฉันในฐานะทีมหนุนเสริม เดินทางไกลมาเพื่อชวยกันคิดวา หลังจากการอบรมแกนนํากลุมฯ ใหเห็นสถานการณ

ปญหา และมีความรูความเขาใจเร่ืองการใชยาอยางสมเหตุผลมาแลว นับจากจุดนี้จะนําไปขยายตอในชุมชน                

ไดอยางไร

พรหมลิขิต

 “หองยาท่ีนี่มีบอรดเรื่องการลดการใชยาปฏิชีวนะหนาหองยาดวย” ฉันตะโกนบอกพ่ีๆ ในวง                          

หลังกลับจากหองน้ําที่โรงพยาบาลคีรีมาศ โรงพยาบาลชุมชนประจําอําเภอ จังหวัดสุโขทัย

 “พี่หมี รูจักเภสัชกรที่นี่ไหม เคยคุยกันไหม” ฉันถาม

 “เจอกันตอนจายยาใหพี่ทุกเดือน แตก็ไมเคยคุยกัน” หมี หน่ึงในแกนนําท่ีเปนหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญ                 

ของกลุมเพื่อชีวิตใหมตอบ

 “เห็นที่บอรดหนาหองยา เขาติดขอมูลเร่ืองการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล เขาทางเราเลย เภสัชฯ                   

ที่นี่นาจะคิดเหมือนเรานะ ลองไปคุยดูสิ” ฉันอธิบายเพิ่ม

 “ไมเอาอะ นองกานตไปกับพี่ดวยสิ ปะ ปะ ไปดวยกัน ถาเขาไมสนใจเราละ ถาเขาอยากทําเขาก็คง                  

ทําเองไปแลวละ” พี่วาสนา อีกหนึ่งแกนนําสําคัญตอบมา

 “เอานา ลองไปคุยดู เอาเร่ืองที่เราจะทําเนี่ยแหละไปอธิบายใหเขาฟง แลวก็ชวนมาเปนวิทยากร                          

รวมกันเลย ลองดูๆ เผื่อไดคนชวยทํางานเพิ่ม สูๆ” ฉันทําหนาที่ผูผลักดันเต็มที่ ใหกําลังใจทีม และดันหลังทีมให

เขาไปคุยกับเภสัชกรสงกรานต มีชูนึก เพราะเช่ือวาเภสัชกรท่ีนี่ มีแนวคิดเร่ืองการใชยาอยางสมเหตุสมผลแนนอน 

จากเนื้อหาที่ติดบอรดไวหนาหองรับยา และก็ไมคอยไดเห็นกรณีแบบนี้มากนักในโรงพยาบาลอื่นๆ

กาวแรก และกาวตอๆไป: เรื่องเลา
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อยางสมเหตุผลโดยชุมชน

การพัฒนากลไกเฝาระวังการใชยา



 เปนการทําความรูจักกันอยางสวยงาม หลังจากนั้นเภสัชกรสงกรานตกับแกนนํากลุมเพ่ือชีวิตใหม                      

ก็ผูกสมัคร รักใครเปนทีมรวมหัวจมทาย มุงไปสูเปาหมายเดียวกันคืออยากเห็นคนในชุมชนใชยาอยางสมเหตุผล

 “ผมอยากทําเรื่องนี้นานแลว แตไมมีทีม ไมมีคนชวย ทําคนเดียวก็ไมไหว พอพี่ๆมาเลาเรื่องโครงการ            

ใหฟงก็รูสึกดีมาก อยากทําดวยกัน พอไดทํางานดวยกันก็รูสึกชื่นชมทีมนี้มาก ทํางานอยางต้ังใจจริงๆ”                      

เภสัชกรสงกรานต เลาใหฟงตอนสรุปงานหลังจบการอบรมใหแกนนําชุมชน 

เนนความเขาใจ ไมใชเนื้อหาวิชาการ

 จุดแรก เราตองหาสถานการณในพ้ืนที่เพื่อใหเห็นกอนวาจริงๆแลวปญหาคืออะไร โครงการจึงเร่ิมจาก

สาํรวจยาท่ีขายในรานชําวามียาอะไรบาง สาํรวจพฤติกรรมเร่ืองการบริโภคยาของคนในชมุชน ผลจากการสาํรวจ

พบวา ยาท่ีมขีายในรานชําสวนหน่ึงเปนยาท่ีหมดอายุ, ยาท่ีอยูระหวางถอนทะเบียน, มยีาจํานวนมากทีต่องควบคุม

การสงมอบโดยเภสชักร นอกจากนีย้งัมีการเก็บรักษาไมเหมาะสม คอืเก็บยาทุกชนิดปนกัน, เก็บยาปนกบัสินคาอ่ืน, 

ใสถุงพลาสติกแพ็ค /รัดยาง/แม็กหนีบ และที่สําคัญผูขายไมมีความรูเรื่องยา

 หลงัจากวเิคราะหผลสํารวจแลว จงึนดัหารือกบัแกนนาํชมุชนจากทุกหมูบานเพ่ือใหเหน็สถานการณรวม

กัน และหาแนวทางการดําเนินงานเพื่อจัดการปญหาดังกลาวรวมกัน 

  “เราไมใชหมอแตเราก็มีองคความรู ไมตองรูองคประกอบยา แตความรูที่จําเปนเราตอบได อยางเชน 

เรื่องโรคเรื่องอาการ แยกและอธิบายไดวายารักษาโรค กับยาบรรเทาอาการใชอยางไร มีคําอธิบายใหชุมชนแบบ

ภาษาเดียวกัน เหมือนการไดแลกเปลี่ยนกันมากกวาอบรม นํากระบวนการไปตามหลักสูตรที่วางไว แตเมื่อเปน

ขอมลู เปนความรูทีต่องอธบิายเพ่ิม กม็เีภสชักรของโรงพยาบาลทีม่ารวมเปนทมีกบัพวกเราคอยเพิม่เติมเนือ้หาให”  

แกนนําอธิบายแนวทางการอบรม

 “ตอนแรกก็กลัว ไมมั่นใจเลย เพราะเราอบรมใหแกนนําชุมชนทั้งนั้น อสม. ผูใหญบาน สมาชิกอบต. กลัว

เขาจะวาวาเราเปนใคร ไมใชหมอไมใชเภสชัฯ เปนแคผูตดิเชือ้ฯจะมาอบรมใหเขาไดอยางไร แตวาพอเราไดเร่ิมแลว 

เขารวมแลกเปลี่ยน เขาฟง และไมมีอาการใดที่แสดงวาไมเชื่อเรา ก็เร่ิมมั่นใจมากขึ้น”  แกนนําเลาหลังจากที่กาว

ผานความไมมั่นใจตัวเอง มาสูจุดที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองและชุมชนเชื่อมั่นทีม

ทีมงาน : กลไกเชิงบุคคล

 การอบรมในแตละรอบ เชิญแกนนําชุมชนในแตละหมูบานมารวมอบรม เร่ิมจากทําใหเห็นสถานการณ

ปญหารวมกนั จากผลสาํรวจและจากการแลกเปล่ียนกจ็ะพบวาเรือ่งการใชยาอยางไมสมเหตผุล การใชยาชดุ การ

ใชยาเสตียรอยด หรือการใชปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อเปนเรื่องใกลตัวทุกคน หลายคนมีประสบการณเอง หลายคน

มีคนในครอบครัวใช เมื่อเขาใจขอมูลก็เสนอตัวมารวมเปนทีมทํางาน

 เริ่มตนจากแกนนํากลุมเพื่อชีวิตใหม 4 คน เติมความเขมแข็งดวยเภสัชกรโรงพยาบาล เติมดวยแกนนํา

ชุมชนที่เห็นปญหามาเปนทีม รวมหัวจมทายทํางานดวยกัน 10 คน เปนคณะทํางานที่มีเปาเดียวกัน คืออยากเห็น

คนในชุมชนใชยาอยางปลอดภัย 
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 กิตนุพงศ อยูครอบ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตโนด 

ที่เขารวมประชุมทีมทุกครั้ง เลาใหฟงวา เขารวมเปนหนึ่งในทีมงาน

หลังจากเขารวมกระบวนการอบรมใหความรู และตระหนักวาเรื่องยา

เปนเรื่องสําคัญ  และใกลตัว บวกกับเห็นความตั้งใจของทีมแกนนํา

จึงอยากสนับสนุน รวมคิดรวมทําไปดวยกัน

 

รานชําปลอดภัย ใสใจผูบริโภค: กลไกเชิงชุมชน

 “ทุกครั้งของการอบรม เราชวนรานชํา

มารวมอบรมดวย เพราะจากผลสํารวจรานชํา

ก็ทําใหเห็นชัดวารานชําเองก็ไมมีความรูเรื่อง

การใชยาอยางถูกตองเลย บางรานมียาหมดอายุ หลายรานมียาชุดและยาถูกถอนทะเบียนขายอยู ถาเราทําให

ชุมชนมีรานชําปลอดภัยได ก็จะเปนชองทางสําคัญที่ทําใหคนในชุมชนใชยาปลอดภัยดวยเชนกัน” แกนนํา                      

เลาที่มาที่ไปของการเริ่มทํางานกับรานชํา

 ทมีอยากเหน็รานชาํในรูปแบบทีผู่ขายมีขอมูล และใหขอมูลกับผูซือ้ได, ไมขายยาถอนทะเบยีน, ขายเฉพาะ

ยาที่มีเลขทะเบียน, ไมขายยาชุด, ไมขายยาปฏิชีวนะ, จัดเก็บยาเปนระเบียบ จัดเก็บไดอยางเหมาะสม รายละเอียด

เหลานี้จึงรวบรวมออกมาเปนเกณฑของ “รานชําปลอดภัย ใสใจผูบริโภค” 

 การลงไปเยี่ยมรานชําในคร้ังแรกๆ จะเปนการลงไปใหความรู ใหความเขาใจกับเจาของรานชํา โดย            

เลือกทํางานกับรานท่ีคุนเคยกอน โดยเลือกจาก 10 รานที่เคยไปสํารวจพฤติกรรมการขายยา มีขอมูลรานและ

พฤตกิรรมการขายยาของรานอยูแลว นาํขอมลูทัง้หมดมาคยุกนัในทีมวาจะทําอยางไรใหรานชาํเปล่ียนพฤติกรรม

การขายไปสูการเปน “รานชําปลอดภัย ใสใจผูบริโภค”

 “คนขายเขาไมรูขอมูลเหมือนกัน เขารับยามาขายเพราะวาคนซื้อถามหา เขาก็ขายตามที่คนขอซื้อ                   

ไมเคยมีขอมูลเหมือนกัน บางรานก็กินยาชุดที่ตัวเองขาย ไดผลดีก็บอกตอๆ กันไป” หมีเลาถึงสาเหตุที่รานชํา            

ตองขายยาที่ไมเหมาะสม 

 “พอเราลงไปคุยกับเขา มีเภสัชกรไปดวยทุกครั้ง แตไมไดไปตรวจอะไร ไปคุยกันสบายๆ แตเราก็ใหขอมูล

ดวยวายาแบบไหนตองใชอยางไร ยาไหนขายไดหรือไมได พอคนขายไดขอมูลก็อยากเปลี่ยน เขาก็หวงใยพี่นอง            

ในชุมชนเหมือนกัน พี่นองกันทั้งนั้น” หมีเลาตอ

 ครัง้แรกเปนเร่ืองการใหขอมลู ครัง้ตอๆ ไปจงึเอาแผนท่ีเราอยากเห็นวาชมุชนเราอยากมรีานชําปลอดภยั 

ใสใจผูบริโภค เพ่ือท่ีจะไดเปนจุดสําคัญใหผูบริโภคไดขอมูลเรื่องการใชยาอยางสมเหตุผล ยาใดขายได ยาใด                 

ไมควรขาย หลายรานก็พรอมจะเขารวมโครงการ เพราะเห็นวามีประโยชนและท่ีทําผิดมา ดวยเหตุผลวา                      

ไมรูขอมูลจริงๆ

 “ปนี้ตําบลตโนดมีรานชําปลอดภัย ใสใจผูบริโภค 5 ราน ปหนาเราหวังวาจะไดเพ่ิมมาอีก 5 ราน                           

ทีย่งัไมพรอมปนี ้เราจะหาวิธกีารท่ีจะสนับสนนุ ชวยใหเขาเขารวมโครงการดวยกนั กาํลงัทาํโครงการของบสนับสนนุ

จากกองทุนสงเสริมสุขภาพทองถิ่น” แกนนํากลาวอยางภูมิใจ
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สวนตําบลตโนด 

นหนึ่งในทีมงาน

ตระหนักวาเรื่องยา

จของทีมแกนนาํ



เราทําได...ความสําเร็จไมไกล
เกินเอื้อม

 จากวันแรกที่กลาๆ กลัวๆ ไมมั่นใจที่จะทํางานกับชุมช
น เริ่มจากทีมแกนนํากลุม                     

ผูติดเชื้อฯ 4 คน พัฒนามาเปนคณะทํางานกวา 10 คน ที่ประกอบไปดวยแกนนําชุม
ชน                       

ทุกสวน อบต. อสม. ผูใหญบาน กํานัน รวมถึงเภสัชกรโรงพยาบาล
คีรีมาศที่รวมหัวจมทาย              

มาดวยกัน จนถึงวนันี ้กวา 2 ปทีไ่ดรบัการยอมรบั มกีลไกการเฝาระวังการใชยา
อยางสมเหตุผล

ในชุมชนท่ีเปนรูปธรรม ทั้งกลไกที่เปนบุคคล และกลไกในชุมชนเอง แกนนํ
ากลุมเพื่อชีวิตใหม     

บอกวา

  “เรามาถึงจุดนี้ไดถึงแมจะยัง
ไมเรียกวาโครงการสําเร็จ แ

ตก็ภูมิใจมาก หนึ่งคือ 

เพราะเรามีภาคีที่ดีมาก มีแน
วทางการทํางานที่อยากเห็น

คนในชุมชนใชยาอยางปลอด
ภัย

เหมือนกัน คือ เภสัชกรโรงพยาบาลคีรีมาศ
 ซึ่งเขารวมประชุมทุกครั้ง ไ

มเคยขาดเลย คิด

ดวยกนั ทาํดวยกนัและชวยผลกัดนัห
ลายเรือ่ง ระหวางรอยตอโคร

งการก็ของบประมาณโรง

พยาบาลมาสนับสนุน เรียกไดวากลุมเราไมเคยเวน
ชวงกิจกรรมเร่ืองยาเลย ไดทํางานอยาง

ตอเน่ืองจริงๆ และสองคือความสนับสนุนจ
ากทุกท่ี แอคเซส(มูลนิธิเขาถึงเอดส) พีน่องภา

คี

ในชุมชน และสามคือพวกเราเอง เรา
เห็นปญหาแลว ถาเราไมเริ่ม

ทํา ก็ไมรูวาใครจะทํา” 

แกนนํากลุมทิ้งทาย ดวยเสียงหัวเราะอยางราเริง
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  เสียงสะทอนจากพื้นที่ I                                                                                                                     
ภญ.จุไรรัตน คงลอมญาติ 

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

สํานักสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยาอยู่ที ่ไหน  

เภสัชกรอยู่ที ่นั ่น

 คาํประกาศเจตนารมณของเหลาเภสชักรทีย่ดึถือกันมานาน ทาํใหเภสชักรทีเ่คยจาํกัดขอบเขตการทาํงาน

อยูในหองยาซึ่งเปนปลายทางของปญหายา เร่ิมแสวงหาการจัดการปญหายาจากตนทางเพ่ือแกปญหายา                     

ไดอยางมปีระสทิธิภาพเพราะเมือ่คนไขมาถงึหองยาน่ันหมายความถงึการไดรบัปญหาสะสมอยางมาก การแสวงหา

ทีม่าของปญหายาในชุมชน จงึเปนประเด็นสาํคญัทีเ่ภสชักรควรคิดและตระหนัก ประกอบกับวชิาชพีอืน่ไดมกีจิกรรม

เย่ียมบานและคนหาปญหาคนไขในชุมชนมานาน และเฝารอเภสัชกรในการไปรวมทีมสหสาขาในชุมชน                          

มานานมากแลว

 การทํางานเริ่มจากการสรางเครือขายเภสัชกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีการรวมกลุมกันมา                

เปนเวลานานเริ่มตั้งแตเดิมมีเภสัชกรโรงพยาบาลละ 1 คนทั้งจังหวัดจนถึงปจจุบันมีเภสัชกรรวม 60 คน โดยเรา            

มีการประชุมรวมกันทุกเดือนโดยเร่ิมจากการแกปญหาการทํางานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลตั้งแตเริ่มมีเภสัชกร

คนแรกในโรงพยาบาลจนงานในโรงพยาบาลเริ่มอยูตัว จึงเริ่มมีการพัฒนางานเภสัชกรรมเชนรวมศูนยซื้อยา               

งานคุมครองผูบริโภคและเร่ิมเห็นปญหาการใชยาท่ีคนไขมาโรงพยาบาลเปนการแกที่ปลายเหตุซํ้าแลวซํ้าเลา               
จึงเปดบทบาทเภสัชกรออกสูชุมชนเพื่อคนหาปญหาท่ีแทจริงในชุมชน โดยเริ่มจากการทํางานคุมครองผูบริโภค 

การตรวจสถานประกอบการอาหาร ยา โดยเฉพาะรานชํา เราพบปญหาท่ีรานชํา ทั้งอาหารและยา ซึ่งเดิม                  

เราไดทําโครงการแกปญหาอาหาร ยา โดยการอบรมผูประกอบการรานยา อาหารและรานชํา ดําเนินการ                     

มาหลายป ยังพบปญหาเรื่องยาอยู 
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 ปญหาและพฤติกรรมของประชาชนท่ี            

เกิดจากสถานการณยาไมเหมาะสมในชุมชน

 การทํางานในฐานะเภสชักรดานการคุมครอง

ผูบรโิภค  เร่ิมตนการทํางานจากความเช่ือท่ีวา “เภสชักร

เปนผูมีความรูดานยา” กับความคิดวา “ปญหาดานยา 

เภสัชเทานั้นที่แกได” แตจากการเขาชุมชนครั้งแรก   

ทําใหรูไดทันทีวาไมใชหมูๆเหมือนท่ีคิดไว  หลังจาก           

การลงคนหาดานยาในชมุชนมาสกัระยะ  ปญหาดานยา

ถูกถกกันกลางโตะทํางานในสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดโดยเภสัชกร มาตรการทางกฎหมายถูกหยิบ        

มาเปนเคร่ืองมือจัดการกับปญหาดานยาในจังหวัด

เพชรบุรี พื้นที่การทํางานที่ทาทายคือในเขตอําเภอ          

แกงกระจานคอนขางท่ีจะรุนแรงเนื่องจากเปนอําเภอ             

ทีห่างไกลตวัเมือง อาชีพชาวบานสวนใหญเปนเกษตรกร

ทํางานกลางวันกลับจากไรก็เย็น จากการลงสํารวจ  

รานชําในชุมชนเราพบปญหาตางๆ มากมายเชน               

พบยาอันตรายจํานวนมาก เชน antibiotic , NSAIDs        

พบยาหมดอายุจํานวนมากและการเก็บรักษาที่                     

ไมไดมาตรฐาน พบยาชุดท่ีมีสเตียรอยดผสมโดย                

รับยาจากรถเรขายยานํามาขายในราคาแพงและ

โฆษณาชวนเชื่อโดยบอกวาเปนยาชุดแทนยาฉีด                

ชาวบานทานยาจากรานชําโดยไมสนใจไปพบแพทย  

 ที่ผานมาในอดีต ความพยายามในการ                

แกปญหายาในรานชํา โดยการยึดหรือทําลายยา                 

ไม เหมาะสมท่ีพบในรานชํา  แตก็ก ลับมาอยู ใน                     

สภาพเดิมอีก  ปญหาสําคัญคือประชาชนไมเคยมองวา

สิ่งเหลาน้ีเปนปญหา ไมเคยรูจักโทษภัยของยาอันตราย 

ไมเคยรูวายาชุดมีสเตียรอยดผสมอยู และสเตียรอยด            

มอีนัตรายอยางไร   ไมเคยรูวายาหมดอายุเปนอันตราย

อยางไร  และที่สําคัญที่สุดไมรูวาตัวเองไมควรซื้อยา     

จากรานชาํ  โดยขอมูลจากชาวบานพบวาปจจัยท่ีทาํให

ซื้อยาจากรานชํา คือ ความสะดวก (90 %)  และอาการ

ที่เปนเพียงการเจ็บปวยเล็กนอย (30 %) 

 ความท าทายของบทบาท เค รือข าย                       

ในการทํางานในพื้นที่

 จากประสบการณการทํางานที่ไมสามารถ           

แกปญหาไดอยางย่ังยืน นําไปสูการทํางานดานชุมชน

แนวใหมดวยมาตรการแบบใหมๆ ในแงคิดใหมๆ                   

วา “ปญหาดานยาตองเปนปญหาของชาวบาน โดย            

ชาวบานตระหนักในปญหาดวยตนเอง และประโยชน

ตองเกิดกับตัวชาวบานและลูกหลานชาวบานเอง”               

 เรา เริ่ มตนสร าง เครือข าย กัน ท่ีรพ .สต .                   

บานทาเรือ ริมเขื่อนแกงกระจาน  เราไดมีโอกาส                    

มาพบกบัเครอืขายการทาํงานคุมครองผูบริโภคของเรา 

ไดแก หมออนามัยท่ีเปนคนที่เขากับชาวบานในชุมชน            

ไดดีมากๆ กํานันที่ ไม เคยไดแหนบทอง แตพวง                 

ปริญญาตรีสองใบและปริญญาโทหน่ึงใบมาพรอมกับ                

ราษฎร์ รัฐ เครือข่ายการแก้ป
ัญหายาไม่เหมาะสม

ในชุมชนตําบลแก่งกระจาน
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 เสียงสะทอนจากพื้นที่ II                                              
ภก.บัณฑิต  ตวมศรี

หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช

สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

จากพื้นที II
ตวมศรี

ชงผูบริโภคและเภสัช

เสียงสะ

วหนา

สํานักงานสาธสข ั ั
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คําแนะนําดีๆ ที่เราหาไดไมมากในผูนําทองถ่ินบานเรา 

พรอมดวยอสม.และชาวบานผูประกอบการวิทยุชุมชน                 

ผูประกอบการขายยา ผูประกอบการขายของชํา                 

ในเขตตาํบลแกงกระจาน  ในวันน้ีปญหาดานยาไมไดเกิด

ในหองทํางานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอีกแลว   

ปญหาดานยาถูกหยิบยกมาโดยเหลาคนรวมคิด              

เหลาคนรวมเผชิญ หลังไดปญหาวาแกงกระจานเปน

อําเภอไกลปนเที่ยง การเขาถึงยานั้นยากกวาในเมือง      

อกีทัง้รถเรขายยาทีแ่ทบจะเปนอาํเภอเดยีวทีม่อียูนัน้กม็ี

มานานและไดรับความนิยมในเหลาผูประกอบการ               

ทั้งสะดวก ทั้งไดกําไรและผลการรักษาก็หาย   

 จากน้ันเราจึงใหขอมูลขอเท็จจริงเก่ียวกับ            

ยาชุด  อนัตรายจากสเตยีรอยดในรูปแบบภาพประกอบ 

อีกท้ังการใชชุดทดสอบใหเห็นกันจะจะวาในยาชุดท่ี   

ทานกนัอยูประจาํมสีเตยีรอยดผสมอยูจรงิๆ   ขบวนการ

การแกปญหาในชุมชนจึงถูกนําเสนอโดยคนในชุมชน  

พรอมกับการเสนอตัวเปนผูรวมแกปญหาของคนในพืน้ที ่    

เวทีชาวบานถูกกกําหนดขึ้น (ชาวบานขอรองไมใหเรา

เรียกวาเวทีประชาคมเหมือนที่มักจัดขึ้นบอยๆ) เพื่อ

ระดมคนในชุมชนมารวมกันฟง รวมกันถก รวมกัน

แสวงหาแนวทางการแกไข พรอมแบบสํารวจรานชํา         

ในชุมชน  แบบสํารวจพฤติกรรมดานยาของประชาชน

เพ่ือกําหนดแผนที่การแกปญหาดานยาในชุมชน              

กํานันเปนหัวเรี่ยวหัวแรง แกบอกวาถาภาครัฐจริงใจ  

ตองทําจริง ชี้ใหชาวบานเขาใจวาภาครัฐตั้งใจจริง            

ไมใชทาํงานตามนโยบายมาทาํแลวกท็ิง้กนัไป  หลงัจาก

เวทีชาวบานในเย็นวันหน่ึง การไดทานขาวรวมกัน            

เราไดเรียนรูวิธีการของชุมชนในการแกปญหาชุมชน          

ไดเรยีนรูเคร่ืองมือชุดความรูทีช่าวบานรวมกนัออกแบบ  

อาทิ โปสเตอรใหความรูขนาดใหญหลายรูปแบบ             

ปายรานชาํปลอดยาชุดและยาอนัตราย  ปายใหชาวบาน

แจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมายดานยา ถูกแจกจาย

ไปใหชาวบานทั่วๆ (โดยชาวบานเปนผูบอกเองวาไมขอ

แผนพับเพราะไมมใีครสนใจ) แตทีเ่ราไดจากชาวบานมา

พรอมผลสํารวจรานชําในชุมชน การสํารวจไมได               

ไดมาเพียงแบบสํารวจ  สิ่งท่ีเหนือกวาท่ีคาดหวังไว            

คือการเก็บตัวอยางยาที่อยูในรานคา อยูในชุมชน    

ทาํใหการวเิคราะหถงึสถานการณของปญหานัน้งายข้ึน

เราไดแผนที่ปญหาในชุมชน ขบวนการแกปญหา                 

ในชุมชนก็เคลื่อนไปเองโดยที่เราไมทันรูตัว การลงไป

เตือนกันเองของชาวบาน การรวมเปนสวนหน่ึงของ          

การแกปญหาของรานคาในชุมชนโดยไมขายยาที่เปน

ปญหาโดยความสมัครใจ  

 เราลงสํารวจอกีคร้ัง ตามแผนท่ีการแกปญหา

ดานยาในชุมชนที่ถูกจัดทําข้ึนจากการสํารวจโดยคน          

ในหมูบานมีขอดีคือเราไมตองลงสํารวจทุกราน               

เหมือนที่ผานมา ลงเฉพาะท่ีระบุไวในแผนที่ ผลการ            

ตรวจสอบของพวกเราพบวา  ปายตางๆ ที่แจกไป ถูก

นํามาติดไวตามรานชําท่ีเคยมีปญหา ผูประกอบการ            

ใหความรวมมือเลิกขายยาที่เปนปญหาตางๆ หลังการ                 

ขับเคลื่อนของเหลาผูคนในชุมชน โดยท่ีเราไมตอง               

ไปทําลาย ไปยึดเหมือนที่ผานมา  พรอมกันนี้พวกเราได

จัดทําคูมือยาสามัญประจําบานที่ประกอบไปดวยชื่อยา

สามัญประจําบาน ขอบงใช และวิธีการบริหารยา              

เพื่อมอบใหรานชําและชุมชนไวเปนความรูและจะไดหา

ซื้อมาขายแทนยาชุดที่มีสเตียรอยด ยาอันตรายท่ีเคย

ขายดวย  ความสําเร็จท่ีเกิดจากการเขาใจปญหาและ

การทํางานของคนที่มองปญหาไปในแนวทางเดียวกัน

ระหวางราษฎร รัฐ คือปจจัยแหงความสําเร็จในครั้งนี้ 



The MHRA (Centre of the Medicines and 
Healthcare Products Regulatory Agency)  
is responsible for regulating all medicines 
and medical devices in the UK 

เขาถึงไดที่  http://www.mhra.gov.uk/Safe-
tyinformation/Safetywarningsalertsandre-
calls/Safetywarningsandmessagesfor-
medicines/index.htm

     ในเว็บไซตนี้จะมีการใหขอมูลที่ทันสถานการณ                    
“คําเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชยา” (Safety warnings and messages for medicines) ซึ่งจะเปนขอมูลท่ี              

บริษัทยาสงไปใหยังบุคลากรการแพทยเพื่อใหเกิดการใชยาไดอยางปลอดภัยมากข้ึน เชน การแจงคําเตือนเก่ียวกับ                
การติดตามปญหาความเปนพิษตอตับใหมากข้ึนโดยการตรวจการทํางานของตับหากมีการใชยานั้นๆ หรือกรณีใน           

ภาพขางลางจะเปนคําเตือนจากบริษัท Glaxo Smith Kline เขียนแจงไปยังผูประกอบวิชาชีพ

แนะนําเว็บไซต ์ 
โดย > ณัฐนรี แคซิลดา เอี่ยมสถาพร

WHO ; Medicine Documentation Home 
http://apps.who.int/medicinedocs/en/m
/abstract/Js17126e/

 เพ่ือใหเปนการสอดคลองกับหัวขอเร่ืองยาไมเหมาะสม             
ในชุมชนของยาวิพากษฉบับนี้ คอลัมนแนะนําเว็บไซต                  
จึงได เ ลือกหน่ึงในเว็บไซตที่นํา เสนอขอมูลเร่ืองยาท่ี                         
ไมเหมาะสม นํามาแนะนําแกผูอานทุกทาน ลิงคเว็บไซตที่ได
คดัสรรมานีเ้ปนสวนหนึง่ของเว็บไซตโดย WHO (World Health              

Organization) ภายในลงิคนีส้ิง่แรกทีน่าสนใจภายในเว็บไซตคอื ขอมูลของรายชือ่
ยาท่ีทางรัฐบาลจากหลายประเทศท่ัวโลกไดประกาศขอบังคับมิใหมกีารบรโิภคและจําหนาย, ถอน, ควบคุม เน่ืองจาก

ตัวยาเหลานี้สามารถสงผลกระทบตอความปลอดภัยของผูบริโภค ซึ่งระดับของขอบังคับนั้นขึ้นอยูกับระดับความรุนแรง

ของผลกระทบในตัวยาชนิดนั้นๆ โดยทาง WHO ไดทําการรวบรวมรายชื่อของยาทั้งหมดเหลานี้เขาไวดวยกัน เพื่อเปน 

ประโยชนแกบุคลากรในวงการเภสัชกรรม และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในขอมูลความปลอดภัยในการใชยา ซึ่ง                

ขอมูลนั้นจะประกอบไปดวยรายละเอียดขอมูลของชื่อตัวยา ประเทศท่ีทําการประกาศขอบังคับขึ้นสําหรับตัวยานั้นๆ            

วันท่ีขอบังคับถูกประกาศใช  สาเหตุของการประกาศขอบังคับและแหลงอางอิง นอกเหนือจากน้ี ผูท่ีเขาเย่ียมชม ยังสามารถ

ที่จะคนหาและศึกษาขอมูลเภสัชกรรมจากหลากหลายประเทศทั่วโลก อันจะสามารถนํามาเพิ่มพูนความรูแกผูอาน                  

ในยุคที่วงการเภสัชกรรมกําลังเจริญเติบโตกาวหนาอยางรวดเร็ว
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  ในความมืด ยังมีแสงสวาง       
การใชยาปฏิชีวนะท่ีไมถูกตอง
เหมาะสม ทําใหจมดิ่งลงไปสู
การด้ือยา ผูคนเหลานี้กําลัง         
รอคอยผูรู มาชี้แนะแนวทาง
แหงแสงสวาง คอยใหความรู         
ที่ถูกตองเ ก่ียวกับการใชยา            
เพ่ือท่ีจะหลุดพนจากมุมมืดสู
สุขภาพที่สดใสตอไป
  There is light among the 
darkness, irrational drug use 
leads to the resistance. These 
people are waiting for knowl-
edgeable people to brighten 
their ways about rational drug 
use in order to escape from 
the darkness to brightness 
(good health).

ชื่อภาพ เสาะแสวง แสงสวาง   โดย จิรพร สุรี
“Look for light”  By Jirapron Suree
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