เมือ
่ ความไม่รคู้ รอบงำ�จิตใจ
ของผูค้ น ทำ�ให้ตกเป็นเหยือ
่ ทัง้ ทาง
ตรงและทางอ้อม การกำ�จัดทิ้งให้
สิ้ น ซากไม่ ใ ช่ คำ � ตอบของทุ ก อย่ า ง
ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั น ด้ ว ย ค ว า ม ส ง บ             
ต่ า งหากที่ เ ป็ น ความสวยงามของ
การมีชวี ต
ิ ถึงเวลาแล้วทีส
่ งิ่ มีชวี ต
ิ จะ
ต้ อ งเรี ย นรู้ ก ารอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า ง
สมดุล ไม่มากหรือน้อยเกินไป
When the ignorance
overwhelms people’s mind, they
becomes victims in both direct and
indirect ways. The devastating is
not an answer of everything but
the peaceful live is exactly a real
beauty of staying alive. It is about
time that all the living things must
learn how to live together with
balancing.
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แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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“Prey” by Tuangporn Khemthong
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ผู้ จัดการกพย.แถลง

โดย > นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
เป้าหมายที่สำ�คัญประการหนึ่งของระบบยาคือการเข้าถึงยาโดยเฉพาะยาจำ�เป็นที่มีราคาสูง มีเหตุการณ์หลายประการ
ที่ยืนยันว่าคนไทยประสบกับปัญหาของการเข้าไม่ถึงยา โดยเฉพาะกลุ่มยาที่ยังคงติดสิทธิบัตรอยู่ จนประเทศไทยต้องมีการประกาศ
ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา (Compulsory licensing, CL) ไปแล้ว ถึง 3 ครั้ง หรือในกรณีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งปัจจุบัน
มียาใหม่หลายตัวที่มีประสิทธิผลในการรักษาได้อย่างดี แต่เนื่องจากมีราคาแพงมาก จึงอาจจะไม่มีโอกาสเข้าบรรจุในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ และส่งผลต่อการถึงยาได้ จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการที่ราคายาในประเทศไทยมีราคาสูงเนื่องจากขาดกลไก
ในการควบคุมราคายาซึง่ ในเรือ่ งจากปก รศ.ดร.ภญ.นุศราพร ได้ประมวลให้เห็นความล้มเหลวในการควบคุมราคายาในไทย หรือในกรณี
ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนที่ต้องออกมารณรงค์ผ่าน Change.org ให้มีการควบคุมราคาบริการและราคายาที่จำ�หน่าย
ในโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากประสบปัญหาภาระทางการเงินจากการเข้าใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินรุนแรง
ไม่ได้มีเจตนาเลือกที่จะเข้าใช้บริการดังกล่าว
ได้มีการนำ�เสนอหลายมาตรการเพื่อให้เกิดการควบคุมราคายา มาตรการชั่วคราวที่กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์ในเรือ่ งราคา คือกำ�หนดให้ผผู้ ลิตและจำ�หน่ายยา ปิดฉลากแสดงราคายาบนกล่องและไม่อนุญาตให้หน่วยบริการต่างๆ
ขายเกินราคานั้นๆ การดำ�เนินการดังกล่าวเป็นการแก้กลไกราคาแบบสมัครใจ ซึ่งคงไม่สามารถควบคุมราคาได้จริง เนื่องจาก
การตั้งราคายาบนฉลากเป็นสิทธิของผู้ผลิตและจำ�หน่ายยา ว่าจะตั้งราคาเท่าไรก็ได้ การเข้าไปควบคุมราคาขายยาให้สมเหตุผลและ
ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ยังไม่สามารถทำ�ได้ ที่ผ่านมาจึงได้มีการเสนอมาตรการและกลไกในการควบคุมราคายาในร่างพ.ร.บ.ยา
ฉบับประชาชน พ.ศ...(ประชาชนร่วมกันเสนอกฎหมายมากกว่า 1 หมืน่ รายชือ่ ) เพือ่ ให้มกี ลไกทีจ่ ะสามารถกำ�หนดราคาทีเ่ ป็นธรรม ได้แก่
การกำ�หนดให้การขึ้นทะเบียนตำ�รับยาต้องมีการแจ้งโครงสร้างราคายา และสถานะสิทธิบัตรยา และยังให้อำ�นาจให้ผู้อนุญาต(อย.)
พิ จ ารณาจากโครงสร้ า งราคายาดั ง กล่ า วโดยมี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ อ นุ ญ าตให้ ขึ้ น ทะเบี ย นหากตำ � รั บ ยาดั ง กล่ า วไม่ มี ค วามคุ้ ม ค่ า
รวมทั้งในร่างกฎหมายดังกล่าวของภาคประชาชนยังได้กำ�หนดให้ ผู้ผลิตและจำ�หน่ายยาต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม
การขายยาอีกด้วยคล้ายกับในอเมริกาทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความโปร่งใสและนำ�ไปสูก่ ารส่งเสริมการขายยาทีถ่ กู จริยรรม ซึง่ จะนำ�ไปสูต่ น้ ทุนยา
ที่ถูกลงได้ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลไกและมาตรการที่นำ�เสนอโดยเครือข่ายประชาชน กลับถูกคัดค้านจากกลุ่มธุรกิจยา โดยที่ผู้บริหารของ
กระทรวงสาธารณสุข ก็ไม่อาจต้านทานแรงคัดค้านดังกล่าวได้ทั้งๆ ที่ร่างพ.ร.บ.ยาฉบับที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบในเบื้องต้นก็ได้
มีหลักการที่กำ�หนดให้มีกลไกและมาตรการดังกล่าวตั้งแต่ต้นก็ตาม
อนาคตการควบคุมราคายาจึงคงต้องฝากความหวังไว้กับทุกภาคส่วน ลำ�พังความหวังที่ฝ่ายการเมืองจะเร่งดำ�เนินการ
ผลักดันให้ผ่านร่างพ.ร.บ.ยาออกมาใช้ คงจะเป็นไปได้ยากหากขาดพลังขับเคลื่อนของประชาชนและสังคม เพราะร่างกฎหมายฉบับนี้
เป็นเรื่องผลประโยชน์มหาศาลเกี่ยวกับยา แม้ผ่านมาถึง 48 ปีแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ออกมาใช้ได้เลย
กพย.ขอยืนยันว่ามีความจำ�เป็นที่จะควบคุมราคายาอย่างเป็นระบบ ด้วยกลไกภาครัฐ  มีนโยบายความโปร่งใส ด้วยความรู้
ทางวิชาการ มิใช่โดยอาศัยแค่กลไกตลาด เพราะยาเป็นตลาดที่ไม่สมบูรณ์ ยาเป็นสินค้าคุณธรรม เป็นปัจจัย 4 ที่มีความจำ�เป็นต่อชีวิต
ของผู้ป่วย หากรัฐมิได้ดำ�เนินการ ผู้ป่วยต้องลุกขึ้นมาติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เรื่องราคายา อย่างต่อเนื่อง และเรียกร้องให้เกิด           
การจัดการควบคุมราคายา ที่เป็นธรรมขึ้น
ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพ วิชาการและ
เครือข่ายประชาชน แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
องค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการ ประจำ�ฉบับ - สรชัย จำ�เนียรดำ�รงการ / ยุพดี ศิริสินสุข
กองบรรณาธิการ - นุศราพร เกษสมบูรณ์ / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ / เฉลิมชัย กิตติตระกูล / ปรุฬห์ รุจนธำ�รงค์ / พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง
ศิริรัตน์ ตันปีชาติ / ปรียานันท์ ล้อเสริมวัฒนา / ไพจิตรา กตัญญูตะ
ประสานงาน - เขมิกา โตนะโพธิกูล
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล
ติดต่อ แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมล spr.chula@gmail.com เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org www.facebook.com/thaidrugwatch

แนะนำ�เว็บไซต์
ไพจิตรา กตัญญูตะ

		
http://www.medindia.net/ เว็บไซต์ที่จะแนะนำ�ในฉบับนี้เป็นเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของราคายาและยาชื่อสามัญ โดยเริ่มจากเว็บไซต์
แรกที่เป็นเว็บไซต์จากประเทศอินเดีย ซึ่งอินเดียได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ
ประเทศที่สามารถผลิตยาได้ถูกที่สุด ทำ�ให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยยากจน
สามารถเข้าถึงยาต่างๆ ได้มากขึ้น Medindia เป็นเว็บฯ ที่ให้ข้อมูลและบริการ
เกีย่ วกับสุขภาพต่างๆ กับผูบ้ ริโภค นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร ทางการแพทย์
และหน่วยงานธุรกิจทั่วโลก โดยมีพันธกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกคนไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะ
อยู่ที่ไหนเพื่อให้พวกเขามีความสุขและสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น และที่สำ�คัญ Medindia เป็นเว็บไซต์ที่มีฐานข้อมูล (database)
ของยาชื่อสามัญที่มาพร้อมกับรายละเอียดราคายานั้นๆ ที่มีการอัพเดทข้อมูลแบบรายวัน ปัจจุบัน เว็บฯ Medindia มีฐานข้อมูล
ของยาชื่อสามัญทั้งหมด 1,247 รายการ โดยรายละเอียดราคายาของยาชื่อสามัญแต่ละยี่ห้อจะแสดงให้ดูอย่างครบถ้วน
บนเว็บไซต์ และกรณีถ้ามียาชื่อสามัญชนิดไหนหรือยี่ห้อไหนที่ผู้บริโภคกำ�ลังมองหาแต่ไม่อยู่บนเว็บไซต์ สามารถแจ้งมาทาง
เว็บไซต์เพิ่มชื่อรายการยานั้นเข้าไป ทั้งนี้เพื่อให้เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ครบถ้วนและอัพเดทที่สุด
http://haiweb.org/ เว็ บ ไซต์ ที่ ส องน่ า จะเป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ ห ลายท่ า นคุ้ น เคยกั น ดี อ ยู่ นั้ น คื อ เว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน
ที่มีชื่อว่า Health Action International หรือ hai ไฮย์ เป็นหน่วยงานภาค
ประชาสังคมทีท่ �ำ งานมุง่ เน้นเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั นโยบายด้านยาต่างๆ
ทั้งนี้ เพื่อนำ�ไปพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น โดยเว็บไซต์นั้นมีเป้าหมาย
เพื่ อ ให้ ทุ ก คนได้ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ยาที่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง รวมถึ ง ปริ ม าณยาและ
ช่วงเวลาที่ต้องทานยาและราคายาที่ผู้ป่วยสามารถหาซื้อได้ และแน่นอนว่า
ในเว็บไซต์นี้ มีขอ้ มูลเกีย่ วกับยาชือ่ สามัญทีม่ าพร้อมกับรายละเอียดต่างๆ ของ
ยา โดยเว็บไซต์มีข้อมูลเกี่ยวกับราคายา (Prices) สถานะการเข้าถึงของยานั้นๆ (Availability &
Affordability) ที่ได้ทำ�การสำ�รวจมาแล้วในประเทศต่างๆ ให้สามารถดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
http://mpr.code4sa.org/ เว็บไซต์สุดท้ายที่จะแนะนำ�ในฉบับนี้
เป็นเว็บไซต์ของประเทศอัฟริกาใต้ ซึ่งอันที่จริงจะเรียกเว็บฯ นี้ว่าเป็น
แอพพลิเคชั่นหนึ่งน่าจะเหมาะกว่า ความน่าสนใจของเว็บไซต์หรือแอพฯ นี้
อยู่ที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาต่างๆ ที่มีในประเทศอัฟริกาใต้
โดยแอพฯ นีจ้ ะบอกถึงราคายาทีค่ วรจะต้องจ่ายสำ�หรับยาชนิดนี้ ข้อมูลยา
ชื่อสามัญยี่ห้อต่างๆ ที่สามารถเป็นทางเลือกแทนยาชนิดนี้ได้ และในกรณี
ทีเ่ ป็นยาเพือ่ รักษาโรคเรือ้ รัง หรือ ยาทีต่ อ้ งมีการใช้อย่างต่อเนือ่ ง แอพฯ นี้
ก็สามารถให้ข้อมูลราคายาในช่วงเวลาต่างๆ ว่าจะมีโอกาสที่ราคาจะ
สูงขึ้นหรือไม่ และนอกจากนี้ แอพฯ นี้ ยังมีสูตรช่วยคำ�นวณราคายาซึ่งในประเทศอัฟริกาใต้
นั้นเขามีกลไกที่เรียกว่า The single exit price (SEP) ที่เป็นการคำ�นวณเพื่อบอกราคายาที่สูงที่สุดที่ผู้ป่วยควรจะต้องจ่าย
สำ�หรับยานั้น ๆ คงจะดีไม่น้อยถ้ามีแอพฯ หรือเว็บฯ ลักษณะนี้ที่ช่วยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาให้กับคนไทยหรือผู้ป่วย
ในประเทศต่างๆ ได้ เปรียบเทียบข้อมูล เพิ่มทางเลือกในการจ่ายค่ายา และสุดท้ายเพื่อจะได้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เรื่องจากปก

รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์

NetPRiCE (กลุ่มวิจัยนโยบายการบริบาล
และเศรษฐศาสตร์ทางยา)

การกำ�หนดราคายา
    ในประเทศไทย

ระบบสุขภาพของประเทศไทย เป็นระบบที่มีการประกัน
สุขภาพโดยภาครัฐเป็นหลัก ผู้ซื้อบริการ (purchaser) ในระบบ
จึงมีสว่ นในการกำ�หนดราคายาโดยการต่อรองราคารวมในระดับ
       
ประเทศ ส่วนผูจ้ ดั บริการ(provider) จะมีสว่ นกำ�หนดราคายา  ตงั้ แต่
ในระดับการคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ จนถึงระดับการจัดซื้อของสถานพยาบาลภาครัฐ แม้ว่ายา                 
จะถูกจัดเป็นสินค้าควบคุม แต่ปัจจุบันมีเพียงพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ภายใต้           
การกำ�กับดูแลโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกำ�หนดให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาขายปลีกและ              
ในกรณีที่ต้องการขึ้นราคา ให้ยื่นข้อมูลเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนในราคาเดิมกับราคาใหม่ที่ขอขึ้น เพื่อให้               
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพิจารณาก่อน อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฏหมายในการ   
ตรวจสอบความเหมาะสมของราคายาที่แจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ ยังไม่เป็นจริง
ในตลาดทีม่ กี ารแข่งขันสมบูรณ์ ราคาของสินค้าและบริการจะถูกกำ�หนดโดยกลไกตลาด ผ่านการแข่งขัน
ของผู้ผลิตหรือผู้จำ�หน่ายที่นำ�เสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีกว่าในราคาถูกกว่าเพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจ
ราคาของสินค้าและบริการในตลาดแบบนี้จะมีค่าเข้าใกล้ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าและบริการ ผู้บริโภคจะได้
ประโยชน์จากการบริโภคสินค้าและบริการที่พึงพอใจในราคาต่ำ�ด้วยจากการแข่งขันในตลาด ตลาดแบบนี้พบใน
ตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก
ในทางตรงกันข้าม ตลาดยา มีลักษณะเฉพาะที่ทำ�ให้กลไกตลาดไม่สามารถทำ�งานได้หรือทำ�งาน                     
ได้ไม่ดีนัก เพราะในตลาดยานั้น ผู้ซื้อไม่สามารถประเมินคุณค่าของยาได้ เนื่องจากผู้ซื้อมีข้อมูลน้อยกว่าผู้ขาย              
และการทำ�ความเข้าใจข้อมูลด้านยาต้องอาศัยความรู้เฉพาะ ทำ�ให้ผู้ซื้อยากที่จะประเมินได้ว่าราคาที่ต้องจ่าย             
คุ้ ม ค่ า หรื อ ไม่ ประกอบกั บ ลั ก ษณะเฉพาะของยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเป็ น ความตาย จึ ง มี แ นวโน้ ม ที่ ผู้ ซื้ อ                            
จะประเมินค่าสูงและมีความไวต่อราคาน้อยลง ยิ่งไปกว่านั้น ยาที่มีสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิจะได้รับสิทธิจำ�หน่าย      
ผลิตภัณฑ์ยาแต่เพียงผู้เดียวเป็นระยะเวลา 20 ปี เกิดเป็นตลาดผูกขาดโดยสมบูรณ์
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ภาวะการณ์ของตลาดยาดังกล่าวข้างต้น หากปล่อยให้การบริโภคดำ�เนินไปตามกลไกตลาดที่ทำ�งาน           
ได้อย่างจำ�กัด ผูบ้ ริโภคจะต้องใช้ยาในราคาทีแ่ พงเกินจริง ในขณะทีผ่ ผู้ ลิตจะค้ากำ�ไรเกินควร ดังนัน้ ในหลายประเทศ
จึงมีมาตรการต่างๆในการแทรกแซงกลไกตลาด เพื่อควบคุมราคายาให้อยู่ในระดับที่สมเหตุผล
หากพิจารณา ตัวอย่างกลไกการกำ�หนดราคายาในประเทศตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นในสายโซ่อปุ ทานจนถึงผูบ้ ริโภค
จะพบมาตรการต่ า งๆในการแทรกแซงกลไกตลาดเพื่ อ ควบคุ ม ราคายาจำ � นวนหนึ่ ง และประเด็ น ท้ า ทาย                         
ตลอดสายโซ่อุปทาน ได้แก่ (ภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 ใครกำ�หนดราคายา

กำ�หนดราคาขายโดยใช้ระเบียบกรมบัญชีกลาง โดยจัดซื้อดำ�เนินการต่อรองราคาในระดับเขต และโรงบาลรัฐ

- ผูผ้ ลิตยาต้องส่งรายงานประจำ�ปี ทัง้ ปริมาณการผลิต/นำ�เข้าและมูลค่า มายังสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
- คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จัดทำ�บัญชียาหลักแห่งชาติ (โดยยาใหม่บางรายการต้อง            
ผ่านการศึกษาการประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ และใช้เป็นเงือ่ นไขในการคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ)
และการจัดทำ�ราคากลางของยาส่วนใหญ่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้ข้อมูลดิบในการจัดทำ�ราคากลางจาก                  
โรงพยาบาลที่สมัครใจรายงานเข้ามาในระบบ ที่ผ่านมามีการกำ�หนดราคากลางโดยใช้ค่าฐานนิยมหรือมัธยฐาน
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาโดยเฉพาะในยาชือ่ สามัญ จนอาจมีขอ้ สงสัยในด้านคุณภาพยาและเป็นปัจจัยหนึง่
ที่น่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ
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- สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำ�หนดการเบิกจ่ายยาที่มีปัญหาการเข้าถึงในกองทุน                    
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีราคาแพงแต่มีประโยชน์ทางคลินิกสูงบางรายการ โดยใช้ปริมาณซื้อทั้งประเทศ  
เข้าต่อรองราคา และจัดซื้อยาเพื่อรอการเบิกจ่ายแก่สถานบริการสุขภาพต่อไป อย่างไรก็ตาม การต่อรองราคา  
ในลั ก ษณะนี้ อาจมี ผ ลกระทบทำ � ให้ ร าคาที่ จำ � หน่ า ยแก่ ร ะบบประกั น สุ ข ภาพอื่ น สู ง ขึ้ น เพื่ อ ชดเชยรายได้ ที่                              
ผู้ประกอบการสูญเสียไป
-  ผูใ้ ห้บริการสุขภาพภาครัฐหรือโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่เป็นผูจ้ ดั ซือ้ หายาเอง และบางส่วนมาจาก
การจัดซื้อร่วม โดยมีเงื่อนไขการซื้อไม่เกินราคากลาง และมีการสนับสนุนข้อมูล “ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ”                       
จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดซื้อ ในส่วนการควบคุมราคาขายยา
ของโรงพยาบาลด้วยการกำ�หนด %mark up ที่บวกเพิ่มจากราคาซื้อยา ในรูปแบบ regressive mark-ups บวกเพิ่ม
ในอั ต ราต่ำ � สำ � หรั บ ยาราคาแพง สำ � หรั บ กลไกการจ่ า ยเงิ น ค่ า บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ ว ยนอกของระบบ                   
ประกันสุขภาพแห่งชาติทเี่ ป็นแบบเหมาจ่ายรายหัวโดยรวมค่ายาเข้าไปด้วย ทำ�ให้ผใู้ ห้บริการพยายามต่อราคายา
ให้ได้ราคาถูกลง และส่งเสริมให้ใช้ยาชื่อสามัญที่ผลิตในประเทศ
- สำ�หรับผู้ให้บริการสุขภาพในภาคเอกชน ได้แก่ ร้านยา คลินิกแพทย์ และ โรงพยาบาลเอกชน พบว่า
มีเพียงข้อกำ�หนดของกระทรวงพาณิชย์ ไม่ให้จ�ำ หน่ายเกินราคาทีร่ ะบุโดยผูผ้ ลิต หรือแสดงราคายาทีภ่ าชนะบรรจุ  
แต่สถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่พบการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างจริงจัง
กล่าวได้ว่า ในประเทศไทย หน่วยงานผู้ซื้อบริการสุขภาพในระบบ มีส่วนอย่างมากในการกำ�หนด                
ราคาค่ายา การแทรกแซงราคายาของประเทศ มุ่งเน้นไปยังราคายาที่สถานพยาบาลจัดซื้อ ในขณะที่ราคายา            
ในระดับผูบ้ ริโภคทัง้ ในภาคเอกชน และภาครัฐในระบบประกันสุขภาพทีจ่ า่ ยค่ายาแบบตามรายการ (fee for service)
ยังไม่มีการแทรกแซงอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก จึงพบว่าในภาคส่วนดังกล่าวยังคงมีราคายาแพง
การออกแบบระบบเพือ่ จัดการราคายาของประเทศเป็นเรือ่ งสำ�คัญ องค์การอนามัยโลกได้จดั ทำ�แนวทาง
เพือ่ ช่วยให้ประเทศสมาชิกใช้ประกอบการดำ�เนินนโยบายในการจัดการราคายา โดยให้ความสำ�คัญกับกลุม่ ประเทศ
ที่มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมทั้งประเทศไทย1 ข้อเสนอแนะในการกำ�หนดราคายาโดยสรุปในภาพรวม                    
คือ แต่ละประเทศควรปรับใช้นโยบายการกำ�หนดราคาที่หลากหลาย ขึ้นกับประเภทของยาและระบบสุขภาพ             
ของตนเอง ระบบควรจะออกแบบให้มีการติดตาม กำ�กับดูแลราคายาอย่างใกล้ชิด สม่ำ�เสมอ เพื่อประเมินผล และ
ปรับแก้ให้มปี ระสิทธิภาพ  นอกจากนี้ รัฐบาลควรคำ�นึงถึงหลักการดำ�เนินนโยบายทีม่ คี วามสอดรับทัง้ ด้านอุปสงค์
และอุปทาน กล่าวคือ จัดการทั้งด้านปริมาณการใช้ยาและราคายาไปพร้อมกัน
สำ�หรับประเทศไทย ระบบประกันสุขภาพที่จ่ายค่ายารวมไปด้วยกันกับค่าเหมาจ่ายรายหัว ในระบบ           
แบบนีจ้ ะเกิดปัญหาการเข้าถึงยาทีม่ รี าคาแพง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นยาทีม่ ผี ขู้ ายรายเดียวในตลาด จึงมีมาตรการจัดการ
ราคายาทีม่ รี าคาแพงด้วยการประเมินความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์และรวมศูนย์จดั ซือ้ ทีส่ ว่ นกลางเพือ่ เพิม่ อำ�นาจ
ต่อรองให้มากขึน้ จากการมีขอ้ มูลสนับสนุนทีเ่ ข้มแข็ง เช่น การกำ�หนดราคาด้วยการอ้างอิงราคายาจากต่างประเทศ
(external reference pricing) อย่างเป็นระบบ สำ�หรับการควบคุมราคายาสำ�หรับยาชื่อสามัญ ควรมีการพิจารณา
กลไกการกำ�หนดราคากลางให้รอบคอบ ควรมีกลไกในการปรับปรุงราคากลางให้เป็นปัจจุบนั สอดคล้องกับตลาด
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ภาวะการณ์ของตลาดยาดังกล่าวข้างต้น หากปล่อยให้การบริโภคดำ�เนินไปตามกลไกตลาดที่ทำ�งาน           
ได้อย่างจำ�กัด ผูบ้ ริโภคจะต้องใช้ยาในราคาทีแ่ พงเกินจริง ในขณะทีผ่ ผู้ ลิตจะค้ากำ�ไรเกินควร ดังนัน้ ในหลายประเทศ
จึงมีมาตรการต่างๆในการแทรกแซงกลไกตลาด เพื่อควบคุมราคายาให้อยู่ในระดับที่สมเหตุผล
หากพิจารณา ตัวอย่างกลไกการกำ�หนดราคายาในประเทศตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นในสายโซ่อปุ ทานจนถึงผูบ้ ริโภค
จะพบมาตรการต่ า งๆในการแทรกแซงกลไกตลาดเพื่ อ ควบคุ ม ราคายาจำ � นวนหนึ่ ง และประเด็ น ท้ า ทาย                         
ตลอดสายโซ่อุปทาน ได้แก่ (ภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 ใครกำ�หนดราคายา

กำ�หนดราคาขายโดยใช้ระเบียบกรมบัญชีกลาง โดยจัดซื้อดำ�เนินการต่อรองราคาในระดับเขต และโรงบาลรัฐ

- ผูผ้ ลิตยาต้องส่งรายงานประจำ�ปี ทัง้ ปริมาณการผลิต/นำ�เข้าและมูลค่า มายังสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
- คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จัดทำ�บัญชียาหลักแห่งชาติ (โดยยาใหม่บางรายการต้อง            
ผ่านการศึกษาการประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ และใช้เป็นเงือ่ นไขในการคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ)
และการจัดทำ�ราคากลางของยาส่วนใหญ่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้ข้อมูลดิบในการจัดทำ�ราคากลางจาก                  
โรงพยาบาลที่สมัครใจรายงานเข้ามาในระบบ ที่ผ่านมามีการกำ�หนดราคากลางโดยใช้ค่าฐานนิยมหรือมัธยฐาน
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาโดยเฉพาะในยาชือ่ สามัญ จนอาจมีขอ้ สงสัยในด้านคุณภาพยาและเป็นปัจจัยหนึง่
ที่น่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ
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- สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำ�หนดการเบิกจ่ายยาที่มีปัญหาการเข้าถึงในกองทุน                    
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีราคาแพงแต่มีประโยชน์ทางคลินิกสูงบางรายการ โดยใช้ปริมาณซื้อทั้งประเทศ  
เข้าต่อรองราคา และจัดซื้อยาเพื่อรอการเบิกจ่ายแก่สถานบริการสุขภาพต่อไป อย่างไรก็ตาม การต่อรองราคา  
ในลั ก ษณะนี้ อาจมี ผ ลกระทบทำ � ให้ ร าคาที่ จำ � หน่ า ยแก่ ร ะบบประกั น สุ ข ภาพอื่ น สู ง ขึ้ น เพื่ อ ชดเชยรายได้ ที่                              
ผู้ประกอบการสูญเสียไป
-  ผูใ้ ห้บริการสุขภาพภาครัฐหรือโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่เป็นผูจ้ ดั ซือ้ หายาเอง และบางส่วนมาจาก
การจัดซื้อร่วม โดยมีเงื่อนไขการซื้อไม่เกินราคากลาง และมีการสนับสนุนข้อมูล “ราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติ”                       
จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดซื้อ ในส่วนการควบคุมราคาขายยา
ของโรงพยาบาลด้วยการกำ�หนด %mark up ที่บวกเพิ่มจากราคาซื้อยา ในรูปแบบ regressive mark-ups บวกเพิ่ม
ในอั ต ราต่ำ � สำ � หรั บ ยาราคาแพง สำ � หรั บ กลไกการจ่ า ยเงิ น ค่ า บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ ว ยนอกของระบบ                   
ประกันสุขภาพแห่งชาติทเี่ ป็นแบบเหมาจ่ายรายหัวโดยรวมค่ายาเข้าไปด้วย ทำ�ให้ผใู้ ห้บริการพยายามต่อราคายา
ให้ได้ราคาถูกลง และส่งเสริมให้ใช้ยาชื่อสามัญที่ผลิตในประเทศ
- สำ�หรับผู้ให้บริการสุขภาพในภาคเอกชน ได้แก่ ร้านยา คลินิกแพทย์ และ โรงพยาบาลเอกชน พบว่า
มีเพียงข้อกำ�หนดของกระทรวงพาณิชย์ ไม่ให้จ�ำ หน่ายเกินราคาทีร่ ะบุโดยผูผ้ ลิต หรือแสดงราคายาทีภ่ าชนะบรรจุ  
แต่สถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่พบการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างจริงจัง
กล่าวได้ว่า ในประเทศไทย หน่วยงานผู้ซื้อบริการสุขภาพในระบบ มีส่วนอย่างมากในการกำ�หนด                
ราคาค่ายา การแทรกแซงราคายาของประเทศ มุ่งเน้นไปยังราคายาที่สถานพยาบาลจัดซื้อ ในขณะที่ราคายา            
ในระดับผูบ้ ริโภคทัง้ ในภาคเอกชน และภาครัฐในระบบประกันสุขภาพทีจ่ า่ ยค่ายาแบบตามรายการ (fee for service)
ยังไม่มีการแทรกแซงอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก จึงพบว่าในภาคส่วนดังกล่าวยังคงมีราคายาแพง
การออกแบบระบบเพือ่ จัดการราคายาของประเทศเป็นเรือ่ งสำ�คัญ องค์การอนามัยโลกได้จดั ทำ�แนวทาง
เพือ่ ช่วยให้ประเทศสมาชิกใช้ประกอบการดำ�เนินนโยบายในการจัดการราคายา โดยให้ความสำ�คัญกับกลุม่ ประเทศ
ที่มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมทั้งประเทศไทย1 ข้อเสนอแนะในการกำ�หนดราคายาโดยสรุปในภาพรวม                    
คือ แต่ละประเทศควรปรับใช้นโยบายการกำ�หนดราคาที่หลากหลาย ขึ้นกับประเภทของยาและระบบสุขภาพ             
ของตนเอง ระบบควรจะออกแบบให้มีการติดตาม กำ�กับดูแลราคายาอย่างใกล้ชิด สม่ำ�เสมอ เพื่อประเมินผล และ
ปรับแก้ให้มปี ระสิทธิภาพ  นอกจากนี้ รัฐบาลควรคำ�นึงถึงหลักการดำ�เนินนโยบายทีม่ คี วามสอดรับทัง้ ด้านอุปสงค์
และอุปทาน กล่าวคือ จัดการทั้งด้านปริมาณการใช้ยาและราคายาไปพร้อมกัน
สำ�หรับประเทศไทย ระบบประกันสุขภาพที่จ่ายค่ายารวมไปด้วยกันกับค่าเหมาจ่ายรายหัว ในระบบ           
แบบนีจ้ ะเกิดปัญหาการเข้าถึงยาทีม่ รี าคาแพง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นยาทีม่ ผี ขู้ ายรายเดียวในตลาด จึงมีมาตรการจัดการ
ราคายาทีม่ รี าคาแพงด้วยการประเมินความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์และรวมศูนย์จดั ซือ้ ทีส่ ว่ นกลางเพือ่ เพิม่ อำ�นาจ
ต่อรองให้มากขึน้ จากการมีขอ้ มูลสนับสนุนทีเ่ ข้มแข็ง เช่น การกำ�หนดราคาด้วยการอ้างอิงราคายาจากต่างประเทศ
(external reference pricing) อย่างเป็นระบบ สำ�หรับการควบคุมราคายาสำ�หรับยาชื่อสามัญ ควรมีการพิจารณา
กลไกการกำ�หนดราคากลางให้รอบคอบ ควรมีกลไกในการปรับปรุงราคากลางให้เป็นปัจจุบนั สอดคล้องกับตลาด
ป้องกันไม่ให้เกิดการกำ�หนดราคากลางที่ต่ำ�เกินไปจนไม่มีผู้ผลิต
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ในระบบประกันสุขภาพที่จ่า ยค่า ยาแบบตามรายการ ในปัจจุบันเป็น ไปในลัก ษณะการจ่ายตามที่                  
สถานพยาบาลเรียกเก็บ แม้ว่าจะมีการควบคุมการตั้งราคาขายของสถานพยาบาลภาครัฐด้วยการกำ�หนด                  
regressive mark-ups แต่ยังไม่มีการกำ�หนดราคาเบิกจ่ายค่ายาตามรายการยาแบบที่กำ�หนดขึ้นโดยผู้จ่ายเงิน
(reimbursement price) ดังเช่นผู้จ่ายเงินในระบบจ่ายตามรายการในประเทศอื่นๆดำ�เนินการ ซึ่งมีประสิทธิผลดี           
ในการควบคุมราคาและค่าใช้จ่ายด้านยาของระบบ
สำ�หรับราคายาที่ระดับผู้บริโภคในภาคเอกชน มีกลไกการควบคุมราคาตามกฎหมายคือ การกำ�หนด
ราคาป้าย โดยสถานพยาบาลภาคเอกชนจะต้องไม่ขายยาเกินจากราคาป้าย และต้องแสดงราคาป้ายให้ผู้บริโภค
เห็น หรือแจ้งให้ทราบ กลไกนี้ต้องการการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง พร้อมๆกับการหาวิธีการกำ�หนดราคาป้าย                         
ที่เหมาะสม
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สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการนำ�ใบสั่งยา
จากโรงพยาบาลไปรับบริการที่ร้านยา
ในสถานการณ์ปจั จุบนั ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการในสถานพยาบาลมีจ�ำ นวนเพิม่ มากขึน้ จากหลายสาเหตุ เช่น
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ภาวะโรคเรื้อรังมีอัตราเพิ่มขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคทาง             
หลอดเลือดสมองและหัวใจ และโรคอื่นๆที่ต้องรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทำ�ให้                 
สถานพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและทุติยภูมิ ต้องรับบริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหา            
การแออัดทัง้ ผูป้ ว่ ยใน (in-patient) และผูป้ ว่ ยนอก (out-patient) โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกัน
ประชาชนยังมีการพึ่งพาตนเองโดยใช้บริการที่ร้านยาใกล้บ้าน ซึ่งในการสำ�รวจสถานะสุขภาพประชาชน                          
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ฉวีวรรณ บุญสุยาและคณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บข้อมูล
ระหว่างเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2553 ในกลุ่มตัวอย่าง 8,028 ครอบครัว จำ�แนกเป็นประชาชนในชุมชนทั่วไป
ขนาดครอบครัวเล็ก 16,096 คน และประชาชนในชุมชนแออัดขนาดครอบครัวเล็ก 17,067 คน พบว่า เมือ่ ประชาชน
มีการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะไปรับบริการที่ร้านยาถึงร้อยละ 72.3 ซึ่งมีทั้งขอซื้อยารักษาโรคเบื้องต้นและยารักษาโรค
เรื้อรัง สะท้อนถึงพฤติกรรมของประชาชนที่ยังนิยมรับบริการในร้านยาโดยเฉพาะบริบทเมืองซึ่งมีการเข้าถึงง่าย
และสะดวกเนื่องจากไม่ไกลและไม่ซับซ้อน    
ข้อมูลสถิติปีพ.ศ.2557 มีร้านยาขึ้นทะเบียนประเภทขายยาแผนปัจจุบันทั่วประเทศจำ�นวน 15,359 ร้าน
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำ�นวน 4,794 ร้าน และอยู่ในต่างจังหวัดจำ�นวน 10,565 ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
เขตเมืองทีม่ ปี ระชากรหนาแน่น ในปัจจุบนั มีการส่งเสริมให้พฒ
ั นาร้านยาตามมาตรฐานสากล และได้รบั การรับรอง
มาตรฐานจากสภาเภสัชกรรมเป็น “ร้านยาคุณภาพ” แล้วจำ�นวนประมาณ 1,000 ร้านกระจายอยู่ทั่วประเทศ             
ร้านยาคุณภาพมีองค์ประกอบมาตรฐานด้านสถานที่และอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการและ            
ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม มาตรฐานที่สำ�คัญ คือ การมีเภสัชกรที่มีศักยภาพด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรมปฏิบัติการประจำ�ตลอดเวลา กล่าวได้ว่าร้านยาคุณภาพเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสาธารณสุขไทยที่มี
ความพร้อมต่อการให้บริการที่ดีมีมาตรฐานสู่ประชาชน ร้านยาในปัจจุบันไม่เพียงแต่จ่ายยา (dispensing) เท่านั้น
ร้านยายังมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เช่น การเลิกบุหรี่ และบทบาทการจัดการ
ด้านยาที่มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและบทบาทในการส่งต่อ โดยทำ�งานร่วมกับสหวิชาชีพ ทั้งนี้ได้มีการ          
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
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เก็บตก

ดร.ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ

ในระบบประกันสุขภาพที่จ่า ยค่า ยาแบบตามรายการ ในปัจจุบันเป็น ไปในลัก ษณะการจ่ายตามที่                  
สถานพยาบาลเรียกเก็บ แม้ว่าจะมีการควบคุมการตั้งราคาขายของสถานพยาบาลภาครัฐด้วยการกำ�หนด                  
regressive mark-ups แต่ยังไม่มีการกำ�หนดราคาเบิกจ่ายค่ายาตามรายการยาแบบที่กำ�หนดขึ้นโดยผู้จ่ายเงิน
(reimbursement price) ดังเช่นผู้จ่ายเงินในระบบจ่ายตามรายการในประเทศอื่นๆดำ�เนินการ ซึ่งมีประสิทธิผลดี           
ในการควบคุมราคาและค่าใช้จ่ายด้านยาของระบบ
สำ�หรับราคายาที่ระดับผู้บริโภคในภาคเอกชน มีกลไกการควบคุมราคาตามกฎหมายคือ การกำ�หนด
ราคาป้าย โดยสถานพยาบาลภาคเอกชนจะต้องไม่ขายยาเกินจากราคาป้าย และต้องแสดงราคาป้ายให้ผู้บริโภค
เห็น หรือแจ้งให้ทราบ กลไกนี้ต้องการการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง พร้อมๆกับการหาวิธีการกำ�หนดราคาป้าย                         
ที่เหมาะสม

1

WHO Guideline on Country Pharmaceutical Pricing Policies. © World Health Organization 2013
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สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการนำ�ใบสั่งยา
จากโรงพยาบาลไปรับบริการที่ร้านยา
ในสถานการณ์ปจั จุบนั ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการในสถานพยาบาลมีจ�ำ นวนเพิม่ มากขึน้ จากหลายสาเหตุ เช่น
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ภาวะโรคเรื้อรังมีอัตราเพิ่มขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคทาง             
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การแออัดทัง้ ผูป้ ว่ ยใน (in-patient) และผูป้ ว่ ยนอก (out-patient) โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกัน
ประชาชนยังมีการพึ่งพาตนเองโดยใช้บริการที่ร้านยาใกล้บ้าน ซึ่งในการสำ�รวจสถานะสุขภาพประชาชน                          
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ขนาดครอบครัวเล็ก 16,096 คน และประชาชนในชุมชนแออัดขนาดครอบครัวเล็ก 17,067 คน พบว่า เมือ่ ประชาชน
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เรื้อรัง สะท้อนถึงพฤติกรรมของประชาชนที่ยังนิยมรับบริการในร้านยาโดยเฉพาะบริบทเมืองซึ่งมีการเข้าถึงง่าย
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ข้อมูลสถิติปีพ.ศ.2557 มีร้านยาขึ้นทะเบียนประเภทขายยาแผนปัจจุบันทั่วประเทศจำ�นวน 15,359 ร้าน
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำ�นวน 4,794 ร้าน และอยู่ในต่างจังหวัดจำ�นวน 10,565 ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
เขตเมืองทีม่ ปี ระชากรหนาแน่น ในปัจจุบนั มีการส่งเสริมให้พฒ
ั นาร้านยาตามมาตรฐานสากล และได้รบั การรับรอง
มาตรฐานจากสภาเภสัชกรรมเป็น “ร้านยาคุณภาพ” แล้วจำ�นวนประมาณ 1,000 ร้านกระจายอยู่ทั่วประเทศ             
ร้านยาคุณภาพมีองค์ประกอบมาตรฐานด้านสถานที่และอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการและ            
ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม มาตรฐานที่สำ�คัญ คือ การมีเภสัชกรที่มีศักยภาพด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรมปฏิบัติการประจำ�ตลอดเวลา กล่าวได้ว่าร้านยาคุณภาพเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสาธารณสุขไทยที่มี
ความพร้อมต่อการให้บริการที่ดีมีมาตรฐานสู่ประชาชน ร้านยาในปัจจุบันไม่เพียงแต่จ่ายยา (dispensing) เท่านั้น
ร้านยายังมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เช่น การเลิกบุหรี่ และบทบาทการจัดการ
ด้านยาที่มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและบทบาทในการส่งต่อ โดยทำ�งานร่วมกับสหวิชาชีพ ทั้งนี้ได้มีการ          
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
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โดยทั่วไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อปัญหาจากการใช้ยา เนื่องจากมีการใช้ยาหลายรายการ
ข้อมูลจากการสำ�รวจ พบว่า กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีรายการยามากกว่า 4 รายการต่อคนถึงร้อยละ 89.3 และ                
มีโรคร่วมมากกว่า 2 โรคถึงร้อยละ 90   ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาส่วนใหญ่ คือ ใช้ยาไม่ตรงตามแพทย์สั่ง                      
ใช้ยาซ้ำ�ซ้อน มีอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug reaction) เกิดอันตรกิริยาระหว่างยา                     
(drug interaction) เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า การจ่ายยาจากโรงพยาบาลสำ�หรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระยะเวลา
1-3 เดือน มักมีปัญหาในด้านต่างๆเกี่ยวกับการใช้ยา เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม   ดังนั้น             
หากเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยาคุณภาพมาร่วมดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังดังกล่าว เชื่อว่าจะสามารถลดปัญหา                   
ที่เกิดขึ้นได้

รูปแบบการเชื่อมต่อระบบข้อมูล

โรงพยาบาล

คลินิกชุมชนอบอุ่น / ศูนย์บริการสาธาณสุข/ รพ.ชุมชน

โรงพยาบาล
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คลินิกชุมชนอบอุ่น / ศูนย์ บริการสาธาณสุข/ รพ.ชุมชน
คลินิกชุมชนอบอุ่น / ศูนย์ บริการสาธาณสุข/ รพ.ชุมชน

รายงานการดู
รายงานการดูแแลล

โรงพยาบาล

รายงานการดูแคลิ
ล นิกชุมชนอบอุ่น / ศูนย์ บริการสาธาณสุข/ รพ.ชุมชน

รายงานการดูแล

ร้ านยาคุณภาพ
ร้ านยาคุณภาพ

รั บยาตามใบสั�งทุกเดือน
รั บยาตามใบสั�งทุกเดือน

รับยาตามใบสั่งทุกเดือน

 ระบบรับใบสั�งยา (Prescriptions)
ระบบรับใบสัม� งยา
ยา(Refill)
(Prescriptions)
ระบบการเติ
 ระบบการเติมยา (Refill)

น งข้ อมูลกลับ (Refer up)
การส่ งต่ อข้ อมูล (Refer down)รั บยาตามใบสั�งทุกเดือการส่
การส่ งข้ อมูล
กลัระบบรั
บ (Refer บ
up)ใบสั�งยา
ร้ านยาคุณภาพ การส่ งต่ อข้ อมูล (Refer down)

ร้านยาคุณภาพ

การส่ งต่ อข้ อมูล (Refer down)

(Prescriptions)

ระบบรับใบสัมยา
่งยา(Refill)
(Prescriptions)
-ระบบการเติ
- ระบบการเติมยา (Refill)

การส่ งข้ อมูลกลับ (Refer up)

การส่งต่อข้อมูล (Refer down)					

การส่งข้อมูลกลับ (Refer up)
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โดยทั่วไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อปัญหาจากการใช้ยา เนื่องจากมีการใช้ยาหลายรายการ
ข้อมูลจากการสำ�รวจ พบว่า กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีรายการยามากกว่า 4 รายการต่อคนถึงร้อยละ 89.3 และ                
มีโรคร่วมมากกว่า 2 โรคถึงร้อยละ 90   ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาส่วนใหญ่ คือ ใช้ยาไม่ตรงตามแพทย์สั่ง                      
ใช้ยาซ้ำ�ซ้อน มีอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug reaction) เกิดอันตรกิริยาระหว่างยา                     
(drug interaction) เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า การจ่ายยาจากโรงพยาบาลสำ�หรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระยะเวลา
1-3 เดือน มักมีปัญหาในด้านต่างๆเกี่ยวกับการใช้ยา เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม   ดังนั้น             
หากเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยาคุณภาพมาร่วมดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังดังกล่าว เชื่อว่าจะสามารถลดปัญหา                   
ที่เกิดขึ้นได้

รูปแบบการเชื่อมต่อระบบข้อมูล

โรงพยาบาล

คลินิกชุมชนอบอุ่น / ศูนย์บริการสาธาณสุข/ รพ.ชุมชน

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
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คลินิกชุมชนอบอุ่น / ศูนย์ บริการสาธาณสุข/ รพ.ชุมชน
คลินิกชุมชนอบอุ่น / ศูนย์ บริการสาธาณสุข/ รพ.ชุมชน

รายงานการดู
รายงานการดูแแลล

โรงพยาบาล

รายงานการดูแคลิ
ล นิกชุมชนอบอุ่น / ศูนย์ บริการสาธาณสุข/ รพ.ชุมชน

รายงานการดูแล

ร้ านยาคุณภาพ
ร้ านยาคุณภาพ

รั บยาตามใบสั�งทุกเดือน
รั บยาตามใบสั�งทุกเดือน

รับยาตามใบสั่งทุกเดือน

 ระบบรับใบสั�งยา (Prescriptions)
ระบบรับใบสัม� งยา
ยา(Refill)
(Prescriptions)
ระบบการเติ
 ระบบการเติมยา (Refill)

น งข้ อมูลกลับ (Refer up)
การส่ งต่ อข้ อมูล (Refer down)รั บยาตามใบสั�งทุกเดือการส่
การส่ งข้ อมูล
กลัระบบรั
บ (Refer บ
up)ใบสั�งยา
ร้ านยาคุณภาพ การส่ งต่ อข้ อมูล (Refer down)

ร้านยาคุณภาพ

การส่ งต่ อข้ อมูล (Refer down)

(Prescriptions)

ระบบรับใบสัมยา
่งยา(Refill)
(Prescriptions)
-ระบบการเติ
- ระบบการเติมยา (Refill)

การส่ งข้ อมูลกลับ (Refer up)

การส่งต่อข้อมูล (Refer down)					

การส่งข้อมูลกลับ (Refer up)
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หมุนดูโลก

ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

ราคายาในต่างประเทศ

ประเทศส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาจะมีการควบคุมราคายา ทั้งโดยการควบคุมราคาโดยตรง เช่น
ฝรั่งเศส อิตาลี หรือโดยอ้อมโดยการจำ�กัดการเบิกค่ายาภายใต้แผนการประกันสังคม เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น หรือ
การควบคุมกำ�ไร เช่น สหราชอาณาจักร
บทความนี้จะขอเริ่มต้นด้วยการศึกษา 2 ชิ้นที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบราคายา ชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า แม้ราคายาในประเทศรายได้สูงจะสูงกว่าในประเทศรายได้ต่ำ� แต่ประชาชน             
ในประเทศรายได้สูงสามารถซื้อหายามาใช้ได้มากกว่าประชาชนในประเทศรายได้ต่ำ� หมายความว่าประเทศ               
รายได้ต่ำ�มีปัญหาการเข้าถึงยามากกว่า การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบราคาระหว่างผู้สั่งยาเป็นผู้จ่ายยากับ             
ผู้สั่งยาไม่ได้เป็นผู้จ่ายยา สรุปได้ว่า ราคายาจะสูงขึ้นเมื่อผู้สั่งยาเป็นผู้จ่ายยาด้วยแม้แต่ในประเทศที่ได้ชื่อว่า                
พัฒนาแล้ว เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในประเทศไทยประกอบแล้วการศึกษาทั้ง 2 ชิ้นนี้ทำ�ให้เห็นได้ชัดเจนว่า
ประเทศไทยจะต้องมีการควบคุมราคายาให้เหมาะสมขึ้น
หลังจากนัน้ จะนำ�เสนอตัวอย่างการควบคุม/กำ�หนดราคายาในประเทศต่างๆ ได้แก่ แคนาดา ไต้หวัน และ
เม็กซิโก
การเปรียบเทียบราคายาระหว่างประเทศ
การศึกษาชิ้นนี้สรุปผลจากการศึกษาเปรียบเทียบราคายาระหว่างประเทศ ออกมาเป็นปริมาณ (ได้แก่
ราคาและความสามารถซื้อหามาใช้) การศึกษาที่นำ�มาใช้มี 21 ชิ้นจากที่ระบุได้ทั้งหมด 1,828 ชิ้น โดยมีเพียง             
ชิ้นเดียวที่เป็นไปตามประเด็นคุณภาพทุกประเด็นที่กำ�หนดไว้ แต่โดยทั่วไปพบว่าประเทศที่มีรายได้สูงจะมีราคายา
สูงกว่า แต่หลังจากปรับราคายาตามความสามารถในการซือ้ หามาใช้แล้วปรากฏว่าประเทศรายได้สงู มีราคายาที่
ประชาชนสามารถซื้อหามาใช้ได้มากกว่าประเทศรายได้ต่ำ� ประเทศรายได้ต่ำ�จึงมีปัญหาการเข้าถึงยามากกว่า           
ซึ่งทำ�ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพต่อไป
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การควบคุมราคายากับแพทย์ที่จ่ายยาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่แยกการสั่งยาและการจ่ายยาออกจากกันเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการเลือกใช้ยา
อย่างเป็นอิสระ แต่บางประเทศก็อนุญาตให้การสั่งและจ่ายยาอยู่ด้วยกันเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาในพื้นที่ชนบทหรือ
เพิ่มการใช้ประโยชน์จากทักษะของเภสัชกร ข้อด้อยของวิธีการนี้คือ แพทย์ผู้จ่ายยาหรือเภสัชกรผู้สั่งยาอาจถูก
จูงใจให้เพิ่มกำ�ไรของตนเองด้วยการสั่งยาเป็นชุดๆ ที่มีประสิทธิภาพไม่คุ้มราคา ซึ่งทำ�ให้การใช้จ่ายค่ายาเพิ่มขึ้น
สวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการที่มีทั้งแพทย์ที่จ่ายและไม่จ่ายยาอยู่ด้วยกัน จึงทำ�ให้เปรียบเทียบ
พฤติกรรมการสั่งยาได้ การศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าแผนการควบคุมราคายาในปัจจุบันในสวิตเซอร์แลนด์ทำ�ให้
การได้กำ�ไรจากยามีความเหมาะสมที่สุด ผลการศึกษาบ่งให้เห็นว่าแพทย์ผู้จ่ายยาทำ�กำ�ไรต่อยา 1 โดส สูงกว่า
เภสัชกร 5-10% ส่วนราคาต่อยา 1 โดส เมื่อแพทย์จ่ายยาจะสูงกว่าเมื่อเภสัชกรเป็นผู้จ่าย 3-5%
ราคาในประเทศแคนาดา
มีเหตุผล 3 ประการว่าเหตุใดราคายาในแคนาดาจึงต่ำ�กว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา ประการแรก                   
ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์สามารถมีผลต่อราคายาได้อย่างมีนัยสำ�คัญ และแคนาดานั้นมีคดีความรับผิด                    
จากผลิตภัณฑ์นอ้ ยกว่าสหรัฐอเมริกา ประการที่ 2 รัฐบาลของแคนาดาควบคุมราคาของผลิตภัณฑ์ใหม่ และราคา
หลังจากการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้วอาจสูงขึ้นไม่เร็วกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค ประการที่ 3 จนกระทั่ง             
เมื่อไม่นานมานี้ การควบคุมราคาเป็นสิ่งที่ปรารถนาในแคนาดาเนื่องจากมีการขู่ว่าจะมีการบังคับใช้สิทธิเหนือ             
สิทธิบตั ร กล่าวคือ หากผูผ้ ลิตยาทีม่ สี ทิ ธิบตั รไม่ยอมรับราคาของรัฐบาล รัฐบาลอาจบังคับให้ผผู้ ลิตออกใบอนุญาต
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตที่จะผลิตยาสามัญได้ แม้ว่าการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรจะถูกยุติไปก่อนการรับรอง             
ข้อตกลงการค้าเสรีแห่งอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement) แต่ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ปล่อย
ออกสู่ตลาดภายใต้แผนการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรก็ยังอาจได้รับอิทธิพลจากการที่การบังคับใช้สิทธินี้มี              
แนวโน้มกดราคา
วิวัฒนาการแผนการเบิกค่ายาของการประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวัน
การที่ค่าใช้จ่ายในการบริบาลสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะค่ายานั้นเป็นสิ่งท้าทายสำ�หรับ              
หลายประเทศ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาที่เพิ่มขึ้นและเพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลขึ้น ระบบ                
การเบิกค่ายาของการประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวันจึงได้วิวัฒนาการมาตามลำ�ดับนับตั้งแต่เริ่มใช้ใน                  
พ.ศ. 2538 การศึกษาชิ้นนี้ทบทวนแผนการเบิกค่ายาของไต้หวันโดยมุ่งความสนใจไปที่ส่วนประกอบ 3 ส่วน                  
ของแผน ได้แก่ 1) ขอบเขตยาที่ครอบคลุม 2) ระบบการกำ�หนดราคายาภายใต้แผน และ 3) การปรับราคาเบิกยา
ศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารนโยบายสาธารณะต่างๆ
ผลที่พบคือ การประกันสุขภาพแห่งชาตินำ�ผลิตภัณฑ์ 176 รายการ ออกจากบัญชีใน พ.ศ. 2548 และ
นำ�ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อเองได้ (เช่น ยาลดกรด วิตามิน) ออกจากบัญชีอีก 240 รายการ ใน พ.ศ. 2549                    
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านยา    สำ�หรับการกำ�หนดราคายานั้น มีวิวัฒนาการด้านนโยบายที่สามารถจำ�แนกได้เป็น               
4 ระยะ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ได้แก่  1) ราคาตรวจสอบภายใน (พ.ศ.2538/3 - 2540/3),  2) การกำ�หนดราคาเดียวกัน
(พ.ศ.2540/4 - 2542/2),   3) แผนประโยชน์ทางยา (พ.ศ.2542/3- 2555/12) และ   4) ประโยชน์ทางยาและ                
การกำ�หนดรายการเบิกค่ายา (หลังจาก พ.ศ. 2556/1)
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หมุนดูโลก

ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

ราคายาในต่างประเทศ

ประเทศส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาจะมีการควบคุมราคายา ทั้งโดยการควบคุมราคาโดยตรง เช่น
ฝรั่งเศส อิตาลี หรือโดยอ้อมโดยการจำ�กัดการเบิกค่ายาภายใต้แผนการประกันสังคม เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น หรือ
การควบคุมกำ�ไร เช่น สหราชอาณาจักร
บทความนี้จะขอเริ่มต้นด้วยการศึกษา 2 ชิ้นที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบราคายา ชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า แม้ราคายาในประเทศรายได้สูงจะสูงกว่าในประเทศรายได้ต่ำ� แต่ประชาชน             
ในประเทศรายได้สูงสามารถซื้อหายามาใช้ได้มากกว่าประชาชนในประเทศรายได้ต่ำ� หมายความว่าประเทศ               
รายได้ต่ำ�มีปัญหาการเข้าถึงยามากกว่า การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบราคาระหว่างผู้สั่งยาเป็นผู้จ่ายยากับ             
ผู้สั่งยาไม่ได้เป็นผู้จ่ายยา สรุปได้ว่า ราคายาจะสูงขึ้นเมื่อผู้สั่งยาเป็นผู้จ่ายยาด้วยแม้แต่ในประเทศที่ได้ชื่อว่า                
พัฒนาแล้ว เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในประเทศไทยประกอบแล้วการศึกษาทั้ง 2 ชิ้นนี้ทำ�ให้เห็นได้ชัดเจนว่า
ประเทศไทยจะต้องมีการควบคุมราคายาให้เหมาะสมขึ้น
หลังจากนัน้ จะนำ�เสนอตัวอย่างการควบคุม/กำ�หนดราคายาในประเทศต่างๆ ได้แก่ แคนาดา ไต้หวัน และ
เม็กซิโก
การเปรียบเทียบราคายาระหว่างประเทศ
การศึกษาชิ้นนี้สรุปผลจากการศึกษาเปรียบเทียบราคายาระหว่างประเทศ ออกมาเป็นปริมาณ (ได้แก่
ราคาและความสามารถซื้อหามาใช้) การศึกษาที่นำ�มาใช้มี 21 ชิ้นจากที่ระบุได้ทั้งหมด 1,828 ชิ้น โดยมีเพียง             
ชิ้นเดียวที่เป็นไปตามประเด็นคุณภาพทุกประเด็นที่กำ�หนดไว้ แต่โดยทั่วไปพบว่าประเทศที่มีรายได้สูงจะมีราคายา
สูงกว่า แต่หลังจากปรับราคายาตามความสามารถในการซือ้ หามาใช้แล้วปรากฏว่าประเทศรายได้สงู มีราคายาที่
ประชาชนสามารถซื้อหามาใช้ได้มากกว่าประเทศรายได้ต่ำ� ประเทศรายได้ต่ำ�จึงมีปัญหาการเข้าถึงยามากกว่า           
ซึ่งทำ�ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพต่อไป
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การควบคุมราคายากับแพทย์ที่จ่ายยาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่แยกการสั่งยาและการจ่ายยาออกจากกันเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการเลือกใช้ยา
อย่างเป็นอิสระ แต่บางประเทศก็อนุญาตให้การสั่งและจ่ายยาอยู่ด้วยกันเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาในพื้นที่ชนบทหรือ
เพิ่มการใช้ประโยชน์จากทักษะของเภสัชกร ข้อด้อยของวิธีการนี้คือ แพทย์ผู้จ่ายยาหรือเภสัชกรผู้สั่งยาอาจถูก
จูงใจให้เพิ่มกำ�ไรของตนเองด้วยการสั่งยาเป็นชุดๆ ที่มีประสิทธิภาพไม่คุ้มราคา ซึ่งทำ�ให้การใช้จ่ายค่ายาเพิ่มขึ้น
สวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการที่มีทั้งแพทย์ที่จ่ายและไม่จ่ายยาอยู่ด้วยกัน จึงทำ�ให้เปรียบเทียบ
พฤติกรรมการสั่งยาได้ การศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าแผนการควบคุมราคายาในปัจจุบันในสวิตเซอร์แลนด์ทำ�ให้
การได้กำ�ไรจากยามีความเหมาะสมที่สุด ผลการศึกษาบ่งให้เห็นว่าแพทย์ผู้จ่ายยาทำ�กำ�ไรต่อยา 1 โดส สูงกว่า
เภสัชกร 5-10% ส่วนราคาต่อยา 1 โดส เมื่อแพทย์จ่ายยาจะสูงกว่าเมื่อเภสัชกรเป็นผู้จ่าย 3-5%
ราคาในประเทศแคนาดา
มีเหตุผล 3 ประการว่าเหตุใดราคายาในแคนาดาจึงต่ำ�กว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา ประการแรก                   
ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์สามารถมีผลต่อราคายาได้อย่างมีนัยสำ�คัญ และแคนาดานั้นมีคดีความรับผิด                    
จากผลิตภัณฑ์นอ้ ยกว่าสหรัฐอเมริกา ประการที่ 2 รัฐบาลของแคนาดาควบคุมราคาของผลิตภัณฑ์ใหม่ และราคา
หลังจากการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้วอาจสูงขึ้นไม่เร็วกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค ประการที่ 3 จนกระทั่ง             
เมื่อไม่นานมานี้ การควบคุมราคาเป็นสิ่งที่ปรารถนาในแคนาดาเนื่องจากมีการขู่ว่าจะมีการบังคับใช้สิทธิเหนือ             
สิทธิบตั ร กล่าวคือ หากผูผ้ ลิตยาทีม่ สี ทิ ธิบตั รไม่ยอมรับราคาของรัฐบาล รัฐบาลอาจบังคับให้ผผู้ ลิตออกใบอนุญาต
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตที่จะผลิตยาสามัญได้ แม้ว่าการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรจะถูกยุติไปก่อนการรับรอง             
ข้อตกลงการค้าเสรีแห่งอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement) แต่ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ปล่อย
ออกสู่ตลาดภายใต้แผนการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรก็ยังอาจได้รับอิทธิพลจากการที่การบังคับใช้สิทธินี้มี              
แนวโน้มกดราคา
วิวัฒนาการแผนการเบิกค่ายาของการประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวัน
การที่ค่าใช้จ่ายในการบริบาลสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะค่ายานั้นเป็นสิ่งท้าทายสำ�หรับ              
หลายประเทศ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาที่เพิ่มขึ้นและเพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลขึ้น ระบบ                
การเบิกค่ายาของการประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวันจึงได้วิวัฒนาการมาตามลำ�ดับนับตั้งแต่เริ่มใช้ใน                  
พ.ศ. 2538 การศึกษาชิ้นนี้ทบทวนแผนการเบิกค่ายาของไต้หวันโดยมุ่งความสนใจไปที่ส่วนประกอบ 3 ส่วน                  
ของแผน ได้แก่ 1) ขอบเขตยาที่ครอบคลุม 2) ระบบการกำ�หนดราคายาภายใต้แผน และ 3) การปรับราคาเบิกยา
ศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารนโยบายสาธารณะต่างๆ
ผลที่พบคือ การประกันสุขภาพแห่งชาตินำ�ผลิตภัณฑ์ 176 รายการ ออกจากบัญชีใน พ.ศ. 2548 และ
นำ�ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อเองได้ (เช่น ยาลดกรด วิตามิน) ออกจากบัญชีอีก 240 รายการ ใน พ.ศ. 2549                    
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านยา    สำ�หรับการกำ�หนดราคายานั้น มีวิวัฒนาการด้านนโยบายที่สามารถจำ�แนกได้เป็น               
4 ระยะ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ได้แก่  1) ราคาตรวจสอบภายใน (พ.ศ.2538/3 - 2540/3),  2) การกำ�หนดราคาเดียวกัน
(พ.ศ.2540/4 - 2542/2),   3) แผนประโยชน์ทางยา (พ.ศ.2542/3- 2555/12) และ   4) ประโยชน์ทางยาและ                
การกำ�หนดรายการเบิกค่ายา (หลังจาก พ.ศ. 2556/1)
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ระบบปัจจุบันเน้น   1) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงผู้รับประกันและองค์กรที่เกี่ยวข้อง                
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เอาประกัน นายจ้าง ผู้ให้บริการสุขภาพ ฯลฯ เพื่ออภิปรายและออกแบบการจัดทำ�
บัญชียาและราคาเบิกค่ายาสำ�หรับผลิตภัณฑ์จำ�เพาะ   2) ต้องมีการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (health                
technology assessment, HTA) สำ�หรับยาใหม่กอ่ นนำ�เข้าบัญชีการประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจะพิจารณาสุขภาพ
ของคน จริยธรรมทางการแพทย์ ประสิทธิผลและความคุม้ ค่าของผลิตภัณฑ์ และความยัง่ ยืนทางการเงินของสถาบัน
สุขภาพแห่งชาติ (NHI) ใน พ.ศ.2550 ศูนย์ประเมินยา (Center for Drug Evaluation, CDE) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ทำ�การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ กล่าวคือ ประเมินประสิทธิผลเปรียบเทียบ ประสิทธิผลกับความคุ้มค่า            
และผลกระทบของยาใหม่ต่องบประมาณ ศูนย์ประเมินยาจะจัดทำ�รายงานการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพเสนอ            
แก่การประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น แต่จะไม่เกี่ยวข้องในการกำ�หนดราคา การประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะ
พิจารณาหลักฐานจากการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพในฐานะส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจจัดทำ�บัญชี
และการเบิกค่ายา  3) การวิจัยและพัฒนาในประเทศและ  4) การทำ�ให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น
ประเทศไต้หวันสำ�รวจและปรับราคายาหลายรอบ เพื่อปิดช่องว่างระหว่างราคาเบิกกับราคาจัดซื้อยา
ราคาจัดซือ้ นัน้ มักต่�ำ กว่าทีก่ ารประกันสุขภาพแห่งชาติเบิกเนือ่ งจากสถาบันต่างๆ มักจัดซือ้ ยาปริมาณมากๆ และ
ความแตกต่างนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ทีท่ �ำ ให้โรงพยาบาลมีก�ำ ไร ในการประเมินราคาจัดซือ้ นัน้ การประกันสุขภาพแห่งชาติ
ทำ�การสำ�รวจเพือ่ ให้ได้ราคาขายส่งจากบริษทั ยาและราคาจัดซือ้ จากโรงพยาบาลตัง้ แต่ พ.ศ.2542 มีการปรับการ
เบิกค่ายาหากความแตกต่างอยูท่ ี่ 30% ขึน้ ไป หลังจากนัน้ ก็มกี ารเฝ้าสังเกตและปรับราคาทุก 2 ปี สำ�หรับผลิตภัณฑ์
ที่มีสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ที่สิทธิบัตรหมดอายุแล้วนานกว่า 5 ปี และผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิบัตร
การศึกษาสรุปว่าแผนการเบิกค่ายาของการประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวันได้ววิ ฒ
ั นาการอย่างมาก
ตามกาลเวลาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาที่ต้องมีใบสั่งยาได้อย่างเท่าเทียมกันและในราคาย่อมเยา แต่ยังต้องมีการ
ทำ�งานเพิม่ อีกเนือ่ งจากยังมีความแตกต่างของราคาเบิกและราคาจัดซือ้ อย่างไม่มเี หตุผลอยู่ และค่าใช้จา่ ยรวมของ
แผนการเบิกค่ายายังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่น่าพอใจ
ทำ�ความเข้าใจราคาของประเทศเม็กซิโก
คาดกันได้ว่าเม็กซิโกและประเทศอื่นๆที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ�กว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีราคายาต่ำ�กว่า
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ทำ�การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ กล่าวคือ ประเมินประสิทธิผลเปรียบเทียบ ประสิทธิผลกับความคุ้มค่า            
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จับกระแส

คุณเฉลิมชัย กิตติตระกูล
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

เข้ า ไม่ ถ ึ ง ยาเพราะราคาแสนแพง:
กรณี ยารัก ษาไวรั สตั บ อั ก เสบซี
พูดไปใครจะเชื่อ ยาเพียงเม็ดเดียวมีราคาแพง
กว่าไอโฟนรุ่นท็อปเสียอีก แพงถึงเม็ดละ 1,000 เหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเม็ด) แต่มันคือ
เรื่องจริง
ยานีเ้ ป็นยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี ซึง่ ผูป้ ว่ ย
จะกินยานี้ต่อเนื่องทุกวันๆละ 1 เม็ดเป็นเวลาสามเดือน
รวมค่ายาทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 84,000 เหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมาณ 2.5 ล้านบาท)
องค์ ก ารหมอไร้ พ รมแดน ซึ่ ง เป็ น องค์ ก ร            
การกุ ศ ลสากลในเรื่ อ งสุ ข ภาพและการเข้ า ถึ ง การ             
รักษาโรคให้ขอ้ มูลว่า ทัว่ โลกมีคนทีม่ เี ชือ้ ไวรัสตับอักเสบ
ซีชนิดเรือ้ รังทีต่ อ้ งการการรักษาอยูป่ ระมาณ 130 - 150              
ล้านคน
โรคไวรัสตับอักเสบซีเปรียบเสมือนภัยเงียบ
และเป็นสาเหตุสำ�คัญอย่างหนึ่งของโรคตับแข็งและ
มะเร็งตับ กว่าที่ผู้ป่วยจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเริ่มมีอาการของ
โรคตับแข็งหรือมะเร็งตับแล้ว ผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
จะรูว้ า่ ตนเองติดเชือ้ หรือไม่กต็ อ่ เมือ่ ได้รบั การตรวจเลือด
เพื่อหาเชื้อไวรัสเท่านั้น
ในประเทศไทยคาดการณ์ว่าผู้ที่มีเชื้อไวรัส            
ตับอักเสบซีมีจำ�นวน 1.2 – 1.7 ล้านคน หรือประมาณ
ร้อยละ 2 ถึง 2.9 ของประชาการทั้งหมด
ในอดี ต สู ต รยาที่ ใช้ รั ก ษาการติ ด เชื้ อ ไวรั ส            
ตับอักเสบซี คือยาฉีดที่มีชื่อสามัญทางยาว่า “เพ็กกิเลด
อินเตอร์เฟอรอน” ซึ่งจะฉีดให้ผู้ป่วยสัปดาห์ละครั้ง และ
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ต้ อ งกิ น ยา “ไรบาไวริ น ” วั น ละเม็ ด ควบคู่ ไ ปด้ ว ย                    
ยาสู ต รดั ง กล่ า วได้ ร วมอยู่ ใ นชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์                      
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว
แต่ ปั ญ หาที่ พ บคื อ ยาสู ต รดั ง กล่ า วมี
ประสิ ท ธิ ภ าพการรั ก ษาได้ ผ ลดี กั บ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี            
บางสายพันธุ์เท่านั้น และประสิทธิภาพการรักษาจะ          
ด้อยลงจนเหลือไม่ถึงร้อยละ 50 ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และ
ขึน้ กับว่ามีภาวะการติดเชือ้ ไวรัสเอชไอวีรว่ มด้วยหรือไม่
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น การรั ก ษาการติ ด เชื้ อ ไวรั ส              
ตับอักเสบซีด้วยยาสูตรนี้จะใช้เวลาการรักษานานถึง          
24 สัปดาห์ (6 เดือน) เป็นอย่างน้อย และต้องรักษา        
ต่อเนื่อง 48 สัปดาห์ (1 ปี) หากพบว่ามีภาวะการ               
ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีร่วมด้วย  นอกจากนั้น ผลข้างเคียง
ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์จากยาทัง้ สองชนิดรุนแรง ผูป้ ว่ ยบางคน
เปรียบเทียบว่าเหมือนผลข้างเคียงของการรักษามะเร็ง
ด้วยเคมีบำ�บัด จึงทำ�ให้ผู้ป่วยหลายคนต้องทนทุกข์
ทรมาน  ในบางรายตัดสินใจยุติการรักษากลางคัน

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำ�หรับผู้ป่วยไวรัส         
ตับอักเสบซีเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เมื่อการวิจัยและ
พัฒนายา ค้นพบว่า มียากลุ่มที่เรียกว่า Direct Acting
Antiviral (DAA) สามารถรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี             
ได้ผลดีกว่ายาสูตรเดิม ซึ่งทำ�งานต่างจากยาเพ็กกิเลด
อินเตอร์เฟอรอน ที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน          
มาจัดการกับไวรัส แต่ยาในกลุ่ม DAA จะมีฤทธิ์ต่อ             
ตัวไวรัสตับอักเสบซีโดยตรง
ยาที่มีชื่อสามัญทางยาว่า “โซฟอสบูเวียร์”              
จัดอยูใ่ นยากลุม่ DAA นี้ ในการวิจยั และพัฒนาขัน้ สุดท้าย
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ยาโซฟอสบู เ วี ย ร์ ส ามารถรั ก ษาการ                      
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ข่ า วนี้ ส ร้ า งความดี ใจและความหวั ง ให้ กั บ
แพทย์และผูป้ ว่ ยทัว่ โลก เพราะนอกจากประสิทธิภาพใน
การรักษาได้ผลสูงแล้ว ระยะเวลาการรักษาสั้นลงเหลือ
เพี ย งสามเดื อ น และมี ผ ลข้ า งเคี ย งที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์            
น้อยมาก

ด้วยเหตุนี้ แนวทางการรักษาการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบซีของโลกจึงถูกปรับเปลี่ยน มาเป็นการใช้ยา
โซฟอสบู เ วี ย ร์ เ ดี่ ย วๆ หรื อ ใช้ ร่ ว มกั บ ยาสู ต รเดิ ม                       
ในระยะเวลาการรักษาที่สั้นลงแต่ได้ผลมากขึ้น ทั้งนี้                              
รวมถึงแนวทางการรักษาของสมาคมโรคตับของไทย                           
ในปัจจุบันด้วย
ทิ ศ ทางการรั ก ษาโรคไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี ใ น
อนาคตอันใกล้นั้น ยาโซฟอสบูเวียร์จะกลายเป็นยา            
แกนหลักทีใ่ ช้คกู่ บั ยาในกลุม่ DAA ตัวอืน่ ๆทีก่ �ำ ลังจะออก
สู่ ต ลาด เพื่ อ ให้ ส ามารถรั ก ษาโรคนี้ ไ ด้ ค รอบคลุ ม                 
ทุกสายพันธุ์และในกรณีที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย
แต่ผู้ป่วยหลายล้านคนดีใจกับข่าวนี้ได้ไม่นาน
เมื่อบริษัทยากิลิแอดที่ซื้องานวิจัยและพัฒนายานี้มา            
ได้จดสิทธิบัตรในสหรัฐฯและยุโรป เพื่อผูกขาดตลาด  
และขายยาโซฟอสบูเวียร์ในราคาแพงลิบลิ่ว ภายใต้              
ชื่อการค้าว่า “โซวาลดี”

15

จับกระแส

คุณเฉลิมชัย กิตติตระกูล
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

เข้ า ไม่ ถ ึ ง ยาเพราะราคาแสนแพง:
กรณี ยารัก ษาไวรั สตั บ อั ก เสบซี
พูดไปใครจะเชื่อ ยาเพียงเม็ดเดียวมีราคาแพง
กว่าไอโฟนรุ่นท็อปเสียอีก แพงถึงเม็ดละ 1,000 เหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเม็ด) แต่มันคือ
เรื่องจริง
ยานีเ้ ป็นยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี ซึง่ ผูป้ ว่ ย
จะกินยานี้ต่อเนื่องทุกวันๆละ 1 เม็ดเป็นเวลาสามเดือน
รวมค่ายาทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 84,000 เหรียญ
สหรัฐฯ (หรือประมาณ 2.5 ล้านบาท)
องค์ ก ารหมอไร้ พ รมแดน ซึ่ ง เป็ น องค์ ก ร            
การกุ ศ ลสากลในเรื่ อ งสุ ข ภาพและการเข้ า ถึ ง การ             
รักษาโรคให้ขอ้ มูลว่า ทัว่ โลกมีคนทีม่ เี ชือ้ ไวรัสตับอักเสบ
ซีชนิดเรือ้ รังทีต่ อ้ งการการรักษาอยูป่ ระมาณ 130 - 150              
ล้านคน
โรคไวรัสตับอักเสบซีเปรียบเสมือนภัยเงียบ
และเป็นสาเหตุสำ�คัญอย่างหนึ่งของโรคตับแข็งและ
มะเร็งตับ กว่าที่ผู้ป่วยจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเริ่มมีอาการของ
โรคตับแข็งหรือมะเร็งตับแล้ว ผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
จะรูว้ า่ ตนเองติดเชือ้ หรือไม่กต็ อ่ เมือ่ ได้รบั การตรวจเลือด
เพื่อหาเชื้อไวรัสเท่านั้น
ในประเทศไทยคาดการณ์ว่าผู้ที่มีเชื้อไวรัส            
ตับอักเสบซีมีจำ�นวน 1.2 – 1.7 ล้านคน หรือประมาณ
ร้อยละ 2 ถึง 2.9 ของประชาการทั้งหมด
ในอดี ต สู ต รยาที่ ใช้ รั ก ษาการติ ด เชื้ อ ไวรั ส            
ตับอักเสบซี คือยาฉีดที่มีชื่อสามัญทางยาว่า “เพ็กกิเลด
อินเตอร์เฟอรอน” ซึ่งจะฉีดให้ผู้ป่วยสัปดาห์ละครั้ง และ
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ต้ อ งกิ น ยา “ไรบาไวริ น ” วั น ละเม็ ด ควบคู่ ไ ปด้ ว ย                    
ยาสู ต รดั ง กล่ า วได้ ร วมอยู่ ใ นชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์                      
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว
แต่ ปั ญ หาที่ พ บคื อ ยาสู ต รดั ง กล่ า วมี
ประสิ ท ธิ ภ าพการรั ก ษาได้ ผ ลดี กั บ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี            
บางสายพันธุ์เท่านั้น และประสิทธิภาพการรักษาจะ          
ด้อยลงจนเหลือไม่ถึงร้อยละ 50 ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และ
ขึน้ กับว่ามีภาวะการติดเชือ้ ไวรัสเอชไอวีรว่ มด้วยหรือไม่
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น การรั ก ษาการติ ด เชื้ อ ไวรั ส              
ตับอักเสบซีด้วยยาสูตรนี้จะใช้เวลาการรักษานานถึง          
24 สัปดาห์ (6 เดือน) เป็นอย่างน้อย และต้องรักษา        
ต่อเนื่อง 48 สัปดาห์ (1 ปี) หากพบว่ามีภาวะการ               
ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีร่วมด้วย  นอกจากนั้น ผลข้างเคียง
ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์จากยาทัง้ สองชนิดรุนแรง ผูป้ ว่ ยบางคน
เปรียบเทียบว่าเหมือนผลข้างเคียงของการรักษามะเร็ง
ด้วยเคมีบำ�บัด จึงทำ�ให้ผู้ป่วยหลายคนต้องทนทุกข์
ทรมาน  ในบางรายตัดสินใจยุติการรักษากลางคัน

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำ�หรับผู้ป่วยไวรัส         
ตับอักเสบซีเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เมื่อการวิจัยและ
พัฒนายา ค้นพบว่า มียากลุ่มที่เรียกว่า Direct Acting
Antiviral (DAA) สามารถรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี             
ได้ผลดีกว่ายาสูตรเดิม ซึ่งทำ�งานต่างจากยาเพ็กกิเลด
อินเตอร์เฟอรอน ที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน          
มาจัดการกับไวรัส แต่ยาในกลุ่ม DAA จะมีฤทธิ์ต่อ             
ตัวไวรัสตับอักเสบซีโดยตรง
ยาที่มีชื่อสามัญทางยาว่า “โซฟอสบูเวียร์”              
จัดอยูใ่ นยากลุม่ DAA นี้ ในการวิจยั และพัฒนาขัน้ สุดท้าย
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ยาโซฟอสบู เ วี ย ร์ ส ามารถรั ก ษาการ                      
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ข่ า วนี้ ส ร้ า งความดี ใจและความหวั ง ให้ กั บ
แพทย์และผูป้ ว่ ยทัว่ โลก เพราะนอกจากประสิทธิภาพใน
การรักษาได้ผลสูงแล้ว ระยะเวลาการรักษาสั้นลงเหลือ
เพี ย งสามเดื อ น และมี ผ ลข้ า งเคี ย งที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์            
น้อยมาก

ด้วยเหตุนี้ แนวทางการรักษาการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบซีของโลกจึงถูกปรับเปลี่ยน มาเป็นการใช้ยา
โซฟอสบู เ วี ย ร์ เ ดี่ ย วๆ หรื อ ใช้ ร่ ว มกั บ ยาสู ต รเดิ ม                       
ในระยะเวลาการรักษาที่สั้นลงแต่ได้ผลมากขึ้น ทั้งนี้                              
รวมถึงแนวทางการรักษาของสมาคมโรคตับของไทย                           
ในปัจจุบันด้วย
ทิ ศ ทางการรั ก ษาโรคไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี ใ น
อนาคตอันใกล้นั้น ยาโซฟอสบูเวียร์จะกลายเป็นยา            
แกนหลักทีใ่ ช้คกู่ บั ยาในกลุม่ DAA ตัวอืน่ ๆทีก่ �ำ ลังจะออก
สู่ ต ลาด เพื่ อ ให้ ส ามารถรั ก ษาโรคนี้ ไ ด้ ค รอบคลุ ม                 
ทุกสายพันธุ์และในกรณีที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย
แต่ผู้ป่วยหลายล้านคนดีใจกับข่าวนี้ได้ไม่นาน
เมื่อบริษัทยากิลิแอดที่ซื้องานวิจัยและพัฒนายานี้มา            
ได้จดสิทธิบัตรในสหรัฐฯและยุโรป เพื่อผูกขาดตลาด  
และขายยาโซฟอสบูเวียร์ในราคาแพงลิบลิ่ว ภายใต้              
ชื่อการค้าว่า “โซวาลดี”
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บริษัทกิลิแอดรีบออกมาปกป้องผลประโยชน์
ของตนเอง โดยเจรจาและทำ � ข้ อ ตกลงกั บ บริ ษั ท ยา              
ชือ่ สามัญใหญ่ๆในอินเดีย 11 บริษทั ข้อตกลงนัน้ ระบุวา่
บริษัททั้ง 11 แห่งจะผลิตและขายยาโซฟอสบูเวียร์ใน
ราคาต้นทุนต่ำ� (ราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่ทราบในปัจจุบัน
คือเม็ดละ 240 บาท) ให้กับประเทศที่บริษัทกิลิแอด
กำ�หนดไว้ 91 ประเทศเท่านัน้ ซึง่ เป็นประเทศยากจนและ
พัฒนาน้อย และไม่อนุญาตให้ขายให้กับประเทศกำ�ลัง
พัฒนาและมีรายได้ปานกลาง 50 ประเทศ ซึ่งมีจำ�นวน
ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีรวมกันมากกว่า 50 ล้านคน
ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย
นอกจากนี้ บริษทั กิลแิ อดยังได้ออกกฎระเบียบ
ที่รัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ยาชื่อสามัญที่ผลิตโดยบริษัท
อินเดีย 11 บริษัท หลุดรอดไปขายนอก 91 ประเทศที่
กำ�หนดไว้ได้ โดยที่แพทย์และผู้ป่วยต้องยอมเปิดเผย
ข้อมูลการรักษาแก่บริษัทเพื่อการตรวจสอบ ซึ่งถือว่า
เป็นการละเมิดสิทธิของผูป้ ว่ ยและจรรยาบรรณทางการ
ด้วยประสิทธิภาพการรักษาทีด่ แี ต่มรี าคาแพง
ในขณะที่มีผู้ป่วยจำ�นวนมากต้องใช้ จึงทำ�ให้เกิดการ
รณรงค์ทั่วโลกเพื่อประณามการกระทำ�ของบริษัทยา              
กิ ลิ แ อดตั้ ง แต่ ปี ที่ ผ่ า นมา กลุ่ ม นั ก เคลื่ อ นไหวที่ เ ป็ น                
นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้ศึกษาและพบว่า             
ยาโซฟอสบูเวียร์ไม่สมควรทีจ่ ะได้รบั สิทธิบตั ร เนือ่ งจาก
เป็นยาที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับยาต้านไวรัส
เอชไอวีที่ค้นพบมานานแล้ว และไม่ได้ใช้เทคโนโลยี             
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แพทย์ และทีข่ วดยาจะมีหมายเลขกำ�กับและต้องนำ�ขวด
ที่หมดแล้วมาขอแลกซื้อขวดใหม่
ในด้ า นหนึ่ ง การดำ � เนิ น การธุ ร กิ จ เช่ น นี้                
เปรี ย บเสมื อ นยุ ท ธวิ ธี “แบ่ ง แยกและปกครอง”                      
เพราะเป็นการปิดปากผู้ป่วยจำ�นวนหนึ่ง และบั่นทอน
ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในประเทศต่างๆ
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ร วมตั ว กั น ต่ อ สู้ เรี ย กร้ อ ง ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง            
บริษัทกิลิแอดเดินเกมการผูกขาดตลาดไว้ถึงสองชั้น               
ชั้นแรกคือการใช้กฎหมายสิทธิบัตร และชั้นที่สองคือก  
ารทำ � ข้ อ ตกลงกั บ บริ ษั ท ยาชื่ อ สามั ญ ที่ จ ะเป็ น คู่ แข่ ง             
ข้อตกลงในลักษณะนี้เรียกว่า “Voluntary Licensing”
ในประเทศไทย ยังไม่มียาโซฟอสบูเวียร์ขาย  
แต่ บ ริ ษั ท กิ ลิ แ อดได้ ยื่ น คำ � ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รสำ � หรั บ                    
ยาโซฟอสบูเวียร์ไว้แล้วอย่างน้อย 6 คำ�ขอ โดยที่หนึ่ง           
ในนั้นได้ประกาศโฆษณาไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2555
และไม่สามารถยื่นคัดค้านคำ�ขอรับฯนั้นได้ทัน ส่วนอีก   
5 คำ�ขอฯ ยังไม่ประกาศโฆษณา

คำ�คัดค้าน ในขณะที่สำ�นักสิทธิบัตรในจีนและอียิปต์ได้
พิจารณาคำ�คัดค้านและตัดสินไม่รับจดสิท ธิบัตรยา            
โซฟอสบูเวียร์แล้ว นั่นเท่ากับว่าจะเป็นการเปิดทางให้มี
ยาชื่อสามัญเข้ามาขายในประเทศเหล่านั้นได้
อินเดีย ในฐานะที่เป็น “ร้านขายยาของโลก
ประเทศกำ�ลังพัฒนา” ก็สามารถผลิตยาโซฟอสบูเวียร์ได้
แล้วและตั้งราคาขายอยู่ที่ 10 เหรียญสหรัฐฯต่อเม็ด
(หรือ 300 บาท)
เมื่ อ มาดู เ ฉพาะต้ น ทุ น การผลิ ต จริ ง ๆยิ่ ง                
น่าตกใจ  นาย Andrew M. Hill จากแผนกเภสัชวิทยาและ
อายุรเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลได้ทำ�งานการ
ศึกษาต้นทุนการผลิตยาชือ่ สามัญและพบว่า ต้นทุนการ
ผลิตยาโซฟอสบูเวียร์อยู่ที่เพียงเม็ดละ 0.12 – 0.36
เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 3.60 – 10.80 บาท             
ต่อเม็ด) เท่านั้น ขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบและปริมาณ           
การผลิต
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ของตนเอง โดยเจรจาและทำ � ข้ อ ตกลงกั บ บริ ษั ท ยา              
ชือ่ สามัญใหญ่ๆในอินเดีย 11 บริษทั ข้อตกลงนัน้ ระบุวา่
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ใกล้ตัว

รศ.ดร.ภญ.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคประชาสังคมจึงต้องติดตามใกล้ชิดเพื่อ  ยื่นคัดค้านให้ทันภายใน 90 วันหลังจากวันประกาศโฆษณา
เพือ่ เปิดช่องทางให้สามารถนำ�ยาชือ่ สามัญในราคาทีถ่ กู กว่าเข้ามาในประเทศไทยได้ และต้องหาแหล่งผลิตทีอ่ ยูใ่ น
ข้อตกลงของบริษัทกิลิแอดหรือผลิตเองภายในประเทศ
เป็นเรื่องน่าเศร้าและไร้คุณธรรมอย่างที่สุด ทั้งๆที่รู้ว่ามียารักษาให้หายขาดได้ แต่อีกหลายล้านคนที่มี
เชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีกลับไม่มโี อกาสได้ใช้ยา เพราะการใช้เล่หก์ ลทางธุรกิจและกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาผูกขาด
ตลาดให้ขายยาในราคาที่แพงเกินเอื้อมถึงเช่นนี้

ท่ า นที่ ส นใจร่ ว มสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเข้ า ถึ ง การรั ก ษาไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี ด้ ว ยยา
โซฟอสบูเวียร์ในประเทศไทย สามารถร่วมลงชื่อได้ที่ https://goo.gl/fJ8GNw
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ราคายาพี่ไทย...
ไหงแพงกว่าต่างชาติ
ปัญหาราคายานับว่าเป็นปัญหาเรือ้ รังทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่ อ ระบบสาธารณสุ ข ของประเทศไทย เมื่ อ พิ จ ารณาทั้ ง            
ภาพรวมของสั ง คมพบว่ า ในภาครั ฐ ปั ญ หายาราคาแพง          
เป็นปัจจัยสำ�คัญทีก่ อ่ ให้เกิดภาระการเงินการคลังด้านสุขภาพ
ของประเทศ ดังจะเห็นได้จากค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ  
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 31 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ทั้งหมด ในระหว่างปี 2526-2541  ซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อเทียบ
กับประเทศในกลุม่ สมาชิกขององค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (Organization for
Economic Cooperation and development / OECD)   ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ด้ า นยาเฉลี่ ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
17.8 ของค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสุ ข ภาพทั้ ง หมด ปั ญ หาภาระการคลั ง
ด้ า นสุ ข ภาพส่ ง ผลกระทบ                 
อย่างมากต่อระบบสุขภาพไทยซึ่งรัฐบาลเป็นผู้มีบทบาทหลักในการให้บริการด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมให้สถานพยาบาลใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ข้าราชการ
สามารถเบิกค่ายาในบัญชีนี้จากภาครัฐได้เต็มจำ�นวน แต่ราคายาตามบัญชีนี้ไม่ได้ถูกควบคุม ทำ�ให้ราคายาที่
จำ�หน่ายในแต่ละโรงพยาบาลแตกต่างกันไป จึงเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ต้องจ่ายค่ายาจำ�เป็นนี้ ไม่ว่าจะเป็น
สถานพยาบาลทั้งภาครัฐหรือเอกชน กรมบัญชีกลาง บริษัทประกันสุขภาพ และผู้ป่วยแต่ละรายที่ต้องซื้อยาด้วย
ราคาที่แตกต่างกัน จากข้อมูลของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีรายงานว่ายาที่มีมูลค่าการขายสูง
100 อันดับแรกของปี 2550 เป็นรายการยาในบัญชี ง. จำ�นวน 22 รายการ(รายการยาในบัญชี ง. ของ                         
บั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ ปี 2550 มี ทั้ ง สิ้ น 138 รายการ) มู ล ค่ า รวมทั้ ง สิ้ น
7,225,104,000 บาท หรือมากกว่า 7,200 ล้านบาท ยาในบัญชี ง. เป็นรายการยา
ที่กำ�หนดให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สั่งใช้เท่านั้น จัดเป็นยาที่มีความสำ�คัญเพราะ
หมายถึงเพื่อการรักษากับผู้ป่วยที่ไม่สามารถบรรเทาอาการหรือรักษาได้ด้วยยา
ในบัญชี ก. ข. และค. และหมายถึงว่าเป็นยาที่มีราคาค่อนข้างสูงด้วย  การที่ยามี
ราคาแตกต่างกันทั้งที่เป็นยาชนิดเดียวกันโดยไม่มีเหตุผล ที่สมควรย่อมจะทำ�ให้
ไม่สามารถควบคุมค่ารักษาพยาบาลให้เป็นมาตรฐานได้  
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ใกล้ตัว

รศ.ดร.ภญ.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคประชาสังคมจึงต้องติดตามใกล้ชิดเพื่อ  ยื่นคัดค้านให้ทันภายใน 90 วันหลังจากวันประกาศโฆษณา
เพือ่ เปิดช่องทางให้สามารถนำ�ยาชือ่ สามัญในราคาทีถ่ กู กว่าเข้ามาในประเทศไทยได้ และต้องหาแหล่งผลิตทีอ่ ยูใ่ น
ข้อตกลงของบริษัทกิลิแอดหรือผลิตเองภายในประเทศ
เป็นเรื่องน่าเศร้าและไร้คุณธรรมอย่างที่สุด ทั้งๆที่รู้ว่ามียารักษาให้หายขาดได้ แต่อีกหลายล้านคนที่มี
เชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีกลับไม่มโี อกาสได้ใช้ยา เพราะการใช้เล่หก์ ลทางธุรกิจและกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาผูกขาด
ตลาดให้ขายยาในราคาที่แพงเกินเอื้อมถึงเช่นนี้

ท่ า นที่ ส นใจร่ ว มสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเข้ า ถึ ง การรั ก ษาไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี ด้ ว ยยา
โซฟอสบูเวียร์ในประเทศไทย สามารถร่วมลงชื่อได้ที่ https://goo.gl/fJ8GNw
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จากการเก็บข้อมูลราคายาในบัญชี ง. ที่โรงพยาบาลจัดซื้อจำ�นวน 37 รายการ (22 ชื่อสามัญ) จาก             
โรงพยาบาลรัฐและเอกชน จำ�นวน 339 แห่ง ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2553 – 30 มิถุนายน 2553 พบว่า                 
ยาตัวเดียวกันมีราคาจำ�หน่ายให้โรงพยาบาลต่างกันมาก เมื่อนำ�ราคายาที่โรงพยาบาลจัดซื้อนี้มาหาค่ามัธยฐาน
แล้วนำ�ไปเปรียบเทียบกับราคาขายส่งของตัวแทนในประเทศยุโรป 4 ประเทศ คือออสเตรีย นอร์เวย์ ฟินแลนด์
ไอร์แลนด์  พบว่าในกลุม่ ทีเ่ ป็นยาต้นแบบ มี 11 รายการยาทีโ่ รงพยาบาลประเทศไทยซือ้ แพงกว่าราคาใน 4 ประเทศ
ยุโรป ส่วนในกลุม่ ยาชือ่ สามัญนัน้ ราคาทีโ่ รงพยาบาลซือ้ ได้จะถูกกว่าราคายาชือ่ สามัญทีจ่ �ำ หน่ายในประเทศยุโรป
ดังตัวอย่าง
ตารางเปรียบเทียบราคาทุน รายการยาบัญชี ง. ของโรงพยาบาลรัฐบาล กับราคาขายส่งของตัวแทน
ในประเทศในทวีปยุโรป (หน่วย:บาท)

Calcitonin injection 100 iu/ml
Gabapentin 300 mg
Gabapentin 600 mg
Imipenem+Cilastatin injection
Meropenem injection 1 g
Meropenem injection 500 mg
Ondansetron 4 mg
Pioglitazone 30 mg

amp
cap/tab
cap/tab
vial
vial
vial
cap/tab
cap/tab

ไทย ออสเตรีย นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์
419.44
257.60 278.11
26.75
14.52
5.13
19.22
51.36
15.81
11.11
34.60
642
536.56
1248.33
996.66
919.23
525.46
206.61
96.97
140.12
90.57 212.75
71.33
63.23
47.42
63.65
78.60

สาเหตุทที่ �ำ ให้โรงพยาบาลรัฐต้องซือ้ ยาต้นแบบในราคาทีแ่ พงกว่าทีจ่ �ำ หน่ายในยุโรป ทัง้ ๆทีท่ างกระทรวง
สาธารณสุขได้กำ�หนดราคาอ้างอิงไว้แล้ว และส่งเสริมให้มีการจัดซื้อร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล น่าจะเกิดจาก
การที่รัฐบาลไม่มีนโยบายมาดูแลเรื่องการกำ�หนดราคาจำ�หน่ายของบริษัทยา ทำ�ให้บริษัทสามารถกำ�หนดราคา
ขายได้เอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยาต้นแบบทีไ่ ม่มยี าคูแ่ ข่งจำ�หน่ายในท้องตลาด การต่อรองราคาจึงเป็นกระบวนการ
ที่ใช้ไม่ได้กับยาราคาแพงที่ไม่มีคู่แข่ง
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ในการศึกษาครัง้ นีย้ งั พบว่าการกำ�หนดราคาขายของโรงพยาบาลรัฐบาล ไม่เป็นไปตามทีก่ รมบัญชีกลาง
กำ�หนด โดยมีจ�ำ นวนรายการยาทีร่ าคาขายเกินกว่าสูตรทีก่ รมบัญชีกลางกำ�หนดให้ 15 จาก 43 รายการ (34.89%)
และ 23 จาก 44 รายการ (52.27%) ในยาประเภทต้นแบบและยาชื่อสามัญตามลำ�ดับ ตัวเลขดังกล่าว                          
แสดงให้เห็นว่าระบบ Direct price control ของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ และที่สำ�คัญ เกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่ายาของกรมบัญชีกลางนอกจากจะไม่สร้างแรงจูงใจให้โรงพยาบาลและแพทย์ประหยัดค่าใช้จ่ายยาแล้ว                      
ยังกลับส่งเสริมให้มีการจ่ายยาที่มีราคาสูงให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย   เพราะโรงพยาบาลสามารถทำ�กำ�ไรจากการ                
จ่ายยาที่มีราคาแพงมากกว่ายาที่มีราคาถูก เช่นในกรณีที่แพทย์จ่ายยาสามัญเม็ดละ 1 บาท ให้แก่ผู้ป่วย                        
โรงพยาบาลจะสามารถเบิกจ่ายค่ายาดังกล่าวจากกรมบัญชีกลางได้ในราคา 1.50 บาท ทำ�ให้มีกำ�ไร 50 สตางค์  
แต่หากโรงพยาบาลจ่ายยาต้นแบบเม็ดละ 100 บาท จะสามารถเบิกจ่ายได้ 121 บาท ( 13 + 90*1.2) ทำ�ให้มีกำ�ไร
สูงถึง 21 บาทต่อเม็ด    การเลือกจ่ายยาต้นแบบที่มีราคาแพงจึงเป็นช่องทางในการหารายได้ของโรงพยาบาล           
ของรัฐ
จากปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยจึงควรกำ�หนดนโยบายให้ชัดเจนว่า จะมีแนวทางในการจัดซื้อร่วมกัน
อย่างไรเพื่อลดความแปรผันของราคาทุนและให้ได้ราคาทุนที่ถูกลง
ประเทศไทยควรเริ่มพิจารณาใช้มาตรการ Equity pricing ในการเจรจาซื้อยาประเภทยาต้นแบบ                        
เพื่อไม่ให้ราคาสูงกว่าราคาขายส่งของกลุ่มประเทศยุโรปที่มีรายได้สูงกว่าประเทศไทย อนึ่งการคำ�นวณหาค่า            
ความสามารถในการจ่ายเทียบกับต่างประเทศ จะช่วยให้การเจรจาด้วยวิธี Equity pricing มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขณะที่วิธี Tax control นั้น อาจต้องพิจารณาให้รอบคอบว่ามูลค่าภาษีที่หายไป จะคุ้มค่ากับมูลค่ายาต้นแบบ                    
ที่ถูกลงหรือไม่ และประเด็นสำ�คัญคือเราจะตรวจสอบความคุ้มค่าของราคายาต้นแบบที่แพงกับผลได้จากการ              
ใช้ยานั้นอย่างไร
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การที่รัฐบาลไม่มีนโยบายมาดูแลเรื่องการกำ�หนดราคาจำ�หน่ายของบริษัทยา ทำ�ให้บริษัทสามารถกำ�หนดราคา
ขายได้เอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยาต้นแบบทีไ่ ม่มยี าคูแ่ ข่งจำ�หน่ายในท้องตลาด การต่อรองราคาจึงเป็นกระบวนการ
ที่ใช้ไม่ได้กับยาราคาแพงที่ไม่มีคู่แข่ง
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ในการศึกษาครัง้ นีย้ งั พบว่าการกำ�หนดราคาขายของโรงพยาบาลรัฐบาล ไม่เป็นไปตามทีก่ รมบัญชีกลาง
กำ�หนด โดยมีจ�ำ นวนรายการยาทีร่ าคาขายเกินกว่าสูตรทีก่ รมบัญชีกลางกำ�หนดให้ 15 จาก 43 รายการ (34.89%)
และ 23 จาก 44 รายการ (52.27%) ในยาประเภทต้นแบบและยาชื่อสามัญตามลำ�ดับ ตัวเลขดังกล่าว                          
แสดงให้เห็นว่าระบบ Direct price control ของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ และที่สำ�คัญ เกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่ายาของกรมบัญชีกลางนอกจากจะไม่สร้างแรงจูงใจให้โรงพยาบาลและแพทย์ประหยัดค่าใช้จ่ายยาแล้ว                      
ยังกลับส่งเสริมให้มีการจ่ายยาที่มีราคาสูงให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย   เพราะโรงพยาบาลสามารถทำ�กำ�ไรจากการ                
จ่ายยาที่มีราคาแพงมากกว่ายาที่มีราคาถูก เช่นในกรณีที่แพทย์จ่ายยาสามัญเม็ดละ 1 บาท ให้แก่ผู้ป่วย                        
โรงพยาบาลจะสามารถเบิกจ่ายค่ายาดังกล่าวจากกรมบัญชีกลางได้ในราคา 1.50 บาท ทำ�ให้มีกำ�ไร 50 สตางค์  
แต่หากโรงพยาบาลจ่ายยาต้นแบบเม็ดละ 100 บาท จะสามารถเบิกจ่ายได้ 121 บาท ( 13 + 90*1.2) ทำ�ให้มีกำ�ไร
สูงถึง 21 บาทต่อเม็ด    การเลือกจ่ายยาต้นแบบที่มีราคาแพงจึงเป็นช่องทางในการหารายได้ของโรงพยาบาล           
ของรัฐ
จากปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยจึงควรกำ�หนดนโยบายให้ชัดเจนว่า จะมีแนวทางในการจัดซื้อร่วมกัน
อย่างไรเพื่อลดความแปรผันของราคาทุนและให้ได้ราคาทุนที่ถูกลง
ประเทศไทยควรเริ่มพิจารณาใช้มาตรการ Equity pricing ในการเจรจาซื้อยาประเภทยาต้นแบบ                        
เพื่อไม่ให้ราคาสูงกว่าราคาขายส่งของกลุ่มประเทศยุโรปที่มีรายได้สูงกว่าประเทศไทย อนึ่งการคำ�นวณหาค่า            
ความสามารถในการจ่ายเทียบกับต่างประเทศ จะช่วยให้การเจรจาด้วยวิธี Equity pricing มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขณะที่วิธี Tax control นั้น อาจต้องพิจารณาให้รอบคอบว่ามูลค่าภาษีที่หายไป จะคุ้มค่ากับมูลค่ายาต้นแบบ                    
ที่ถูกลงหรือไม่ และประเด็นสำ�คัญคือเราจะตรวจสอบความคุ้มค่าของราคายาต้นแบบที่แพงกับผลได้จากการ              
ใช้ยานั้นอย่างไร
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แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง
และพัฒนาระบบยา (กพย.)

การควบคุมราคายาและค่าบริการ
ทางการแพทย์ของไทย

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีผลอย่างไรบ้าง
2.1 กระทรวงพาณิชย์ต้องมีหน้าที่ควบคุมราคาสินค้าและบริการตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการกลางว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีมาตรการที่น่าสนใจในการควบคุมราคา
สินค้าและบริการ เช่น กำ�หนดการแสดงราคา กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าเป็นการทำ�ให้ราคาต่ำ�เกิน
สมควรหรือสูงเกินสมควร การกำ�หนดให้เป็นสินค้าควบคุมหรือบริการควบคุม ซึ่งจะทำ�ให้มีมาตรการอื่น                   
ตามมาได้

จากกรณีที่มีการร้องเรียนของภาคประชาชนว่า ราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
เอกชนแพงเกินไปนัน้ ทำ�ให้เกิดความสงสัยว่า ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมราคายาหรือค่าบริการทางการแพทย์
หรื อ ไม่ มี ห น่ ว ยงานใดบ้ า งที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดำ � เนิ น การในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว ที่ ผ่ า นมาได้ ดำ � เนิ น การอย่ า งไร                             
ในบทความนี้จะกล่าวถึงโดยสังเขปดังนี้
1. หน่วยงานที่มีกฎหมายที่ระบุเกี่ยวกับราคายาและค่าบริการทางการแพทย์
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีสำ�นักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ       
เป็นหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 16 ดูแลราคา
สินค้าและบริการโดยทัว่ ไป เช่น การติดตามความเคลือ่ นไหวของราคาสินค้าหรือบริการควบคุม การเสนอมาตรการ
เกี่ยวกับการกำ�หนดราคาสินค้าและบริการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 32(3) กำ�หนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงอัตราค่ารักษา
พยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย (ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลนั้น) และมาตรา 33                
ยังกำ�หนดว่า ผูร้ บั อนุญาตสถานพยาบาลจะเรียกเก็บหรือยินยอมให้มกี ารเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการ
อื่นเกินอัตราที่ได้แสดงไว้มิได้ และจะต้องให้การบริการแก่ผู้ป่วยตามสิทธิที่ได้แสดงไว้ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอ
แนะแนวทางการจัดทำ�บัญชีอัตราค่าบริการของสถานพยาบาลเอกชน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข                   
ฉบับที่ 3 เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล การบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วยซึ่ง
ผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32(3) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งมีข้อเสนอแนะ             
อัตราค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ค่าบริการโลหิตและส่วน
ประกอบของโลหิ ต ค่ า ตรวจวิ นิ จ ฉั ย ค่ า ธรรมเนี ย มบุ ค ลากรทางการแพทย์ ตลอดจนแนวทางการแสดง                         
รายละเอียดต่างๆ แต่ข้อเสนอแนะนั้นไม่ได้มีสภาพบังคับทางกฎหมาย
ส่วนเรือ่ งราคายา ไม่มกี ฎหมายใดกำ�หนดไว้โดยเฉพาะ จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ.2542

2.2 ยาและบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการที่ต้องแสดงราคา
สินค้าหรือบริการต้องมีการแสดงราคา ซึ่งเป็นมาตรการทั่วไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ.2542 อยู่แล้ว ดังนั้น จึงต้องแสดงราคายารักษาโรค (ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน เวชภัณฑ์)
หรือค่าบริการทางการแพทย์ แต่จะแสดงอย่างไรนัน้ ก็พจิ ารณาตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ปี 25561  โดยเฉพาะข้อ 10 และข้อ 11 ซึ่งกำ�หนดว่า
1
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ประกาศฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุด ณ วันที่เขียนบทความ(9 ก.ค.2558)
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ทางการแพทย์ของไทย

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีผลอย่างไรบ้าง
2.1 กระทรวงพาณิชย์ต้องมีหน้าที่ควบคุมราคาสินค้าและบริการตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการกลางว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีมาตรการที่น่าสนใจในการควบคุมราคา
สินค้าและบริการ เช่น กำ�หนดการแสดงราคา กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าเป็นการทำ�ให้ราคาต่ำ�เกิน
สมควรหรือสูงเกินสมควร การกำ�หนดให้เป็นสินค้าควบคุมหรือบริการควบคุม ซึ่งจะทำ�ให้มีมาตรการอื่น                   
ตามมาได้

จากกรณีที่มีการร้องเรียนของภาคประชาชนว่า ราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
เอกชนแพงเกินไปนัน้ ทำ�ให้เกิดความสงสัยว่า ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมราคายาหรือค่าบริการทางการแพทย์
หรื อ ไม่ มี ห น่ ว ยงานใดบ้ า งที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดำ � เนิ น การในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว ที่ ผ่ า นมาได้ ดำ � เนิ น การอย่ า งไร                             
ในบทความนี้จะกล่าวถึงโดยสังเขปดังนี้
1. หน่วยงานที่มีกฎหมายที่ระบุเกี่ยวกับราคายาและค่าบริการทางการแพทย์
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีสำ�นักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ       
เป็นหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 16 ดูแลราคา
สินค้าและบริการโดยทัว่ ไป เช่น การติดตามความเคลือ่ นไหวของราคาสินค้าหรือบริการควบคุม การเสนอมาตรการ
เกี่ยวกับการกำ�หนดราคาสินค้าและบริการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 32(3) กำ�หนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงอัตราค่ารักษา
พยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย (ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลนั้น) และมาตรา 33                
ยังกำ�หนดว่า ผูร้ บั อนุญาตสถานพยาบาลจะเรียกเก็บหรือยินยอมให้มกี ารเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการ
อื่นเกินอัตราที่ได้แสดงไว้มิได้ และจะต้องให้การบริการแก่ผู้ป่วยตามสิทธิที่ได้แสดงไว้ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอ
แนะแนวทางการจัดทำ�บัญชีอัตราค่าบริการของสถานพยาบาลเอกชน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข                   
ฉบับที่ 3 เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล การบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วยซึ่ง
ผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32(3) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งมีข้อเสนอแนะ             
อัตราค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ค่าบริการโลหิตและส่วน
ประกอบของโลหิ ต ค่ า ตรวจวิ นิ จ ฉั ย ค่ า ธรรมเนี ย มบุ ค ลากรทางการแพทย์ ตลอดจนแนวทางการแสดง                         
รายละเอียดต่างๆ แต่ข้อเสนอแนะนั้นไม่ได้มีสภาพบังคับทางกฎหมาย
ส่วนเรือ่ งราคายา ไม่มกี ฎหมายใดกำ�หนดไว้โดยเฉพาะ จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ.2542

2.2 ยาและบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการที่ต้องแสดงราคา
สินค้าหรือบริการต้องมีการแสดงราคา ซึ่งเป็นมาตรการทั่วไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ.2542 อยู่แล้ว ดังนั้น จึงต้องแสดงราคายารักษาโรค (ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน เวชภัณฑ์)
หรือค่าบริการทางการแพทย์ แต่จะแสดงอย่างไรนัน้ ก็พจิ ารณาตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ปี 25561  โดยเฉพาะข้อ 10 และข้อ 11 ซึ่งกำ�หนดว่า
1

22

ประกาศฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุด ณ วันที่เขียนบทความ(9 ก.ค.2558)
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ข้อ 10 กรณีสินค้าที่ผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้ามาในราชอาณาจักรได้พิมพ์หรือแสดงราคาไว้ที่ฉลากภาชนะ
บรรจุ สิ่งที่หุ้มห่อหรือที่สินค้านั้น หากผู้จำ�หน่ายประสงค์จะจำ�หน่ายในราคาดังกล่าวก็ไม่ต้องแสดงราคา
จำ�หน่ายใหม่ และให้ถอื ว่าผูจ้ �ำ หน่ายได้แสดงราคาจำ�หน่ายปลีก ตามข้อ 3 แล้ว แต่ถา้ ผูจ้ �ำ หน่ายประสงค์จะจำ�หน่าย
ในราคาที่แตกต่างไปจากราคาที่ผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้ามาในราชอาณาจักรได้พิมพ์หรือแสดงไว้แล้ว ต้องแสดงราคา
จำ�หน่ายปลีกใหม่ ตามข้อ 3
ข้อ 11 การแสดงราคาจำ�หน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 7 หรือข้อ 10
ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำ�หน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้จำ�หน่ายหรือผู้ให้บริการจำ�หน่าย หรือให้บริการแก่ผู้ซื้อ
ต่ำ�กว่าราคาจำ�หน่ายปลีกหรือค่าบริการที่แสดงไว้
ข้อความดังกล่าวบอกอะไรบ้าง
(1) ถ้าผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้าติดราคามาแล้ว หากผู้ขายจะขายยาราคาตามนี้ ก็ไม่ต้องติดราคาใหม่                       
แต่ถ้าผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้าไม่ติดราคา ผู้ขายก็ต้องติดราคา
(2) ประกาศนี้ในข้อ 10 ใช้คำ�ว่า “แตกต่าง” หมายความว่า ถ้าผู้ขายต้องการขายราคาต่ำ�กว่าหรือสูง
กว่าผูผ้ ลิตหรือผูน้ �ำ เข้าติดราคามาก็ท�ำ ได้ ดังนัน้ ถ้าต้องการขายให้แพงกว่าเดิมผูข้ ายก็ตดิ ราคาใหม่ ท้ายทีส่ ดุ แล้ว
ก็จะควบคุมราคาขายได้จริงหรือ หากการเขียนกฎหมายในลักษณะดังกล่าวยังเปิดช่องให้ขึ้นราคาขายได้
(3) การขายยาหรือคิดค่าบริการทางการแพทย์ให้ตรงกับราคาที่ติดไว้ (ห้ามเกินราคาที่ติดไว้) แต่ถ้า             
ลดราคาต่ำ�กว่าป้าย แม้จะไม่ตรงกับราคาที่ติดไว้ก็ไม่ห้าม และไม่บังคับต้องติดราคาใหม่
2.3 ยาเป็นสินค้าควบคุม แต่บริการทางการแพทย์ยังไม่ใช่บริการควบคุม
การประกาศให้สินค้าใดเป็นสินค้าควบคุมหรือประกาศให้บริการใดเป็นบริการควบคุมมีขึ้นทุกปี และ
ประกาศจะมีอายุ 1 ปี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ซึ่งยารักษาโรค
เป็นสินค้าควบคุมมาโดยตลอดทุกปี2  ส่วนค่าบริการทางการแพทย์ไม่ได้ถูกกำ�หนดให้เป็นบริการควบคุม แม้ว่ายา
รักษาโรคจะเป็นสินค้าควบคุมแต่ไม่เคยมีมาตรการอะไรตามมา ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ.2542 เมื่อมีการกำ�หนดให้เป็นสินค้าหรือบริการควบคุมแล้วจะมีมาตรการที่จะใช้ได้ เช่น
- มาตรการตามมาตรา 25 เช่น กำ�หนดราคาซื้อหรือราคาจำ�หน่าย หรือตรึงราคา อัตรากำ�ไรสูงสุด              
ต่อหน่วย  แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย แผนการผลิต แผนการนำ�เข้าแผน การส่งออก แผนการซื้อ
แผนการจำ�หน่าย แผนการเปลีย่ นแปลงราคาหรือรายการอืน่ ใดหรือส่วนลดในการจำ�หน่าย กระบวนการผลิต และ
วิธีการจำ�หน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการปันส่วนในการซื้อและการจำ�หน่าย
สินค้า สั่งให้จำ�หน่ายตามปริมาณและราคาที่กำ�หนด ตลอดจนสั่งให้จำ�หน่ายแก่ส่วนราชการหรือบุคคลใดตามที่
คณะกรรมการกำ�หนด
- มาตรการตามมาตรา 26 เป็นหน้าที่ของผู้ผลิต ผู้นำ�เข้าหรือผู้จำ�หน่ายในการแจ้งข้อเท็จจริง เช่น             
แจ้งชื่อ ราคาซื้อ ราคาจำ�หน่าย มาตรฐาน คุณภาพ ขนาด ปริมาณ น้ำ�หนักต่อหน่วย รวมทั้งชื่อและปริมาณวัตถุ
อันเป็นส่วนประกอบ และลักษณะอย่างอื่น  

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ               
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณาราคายารักษาโรคแผนปัจจุบนั ให้มอี �ำ นาจหน้าที  ่ (1) ติดตามสถานการณ์
ต้นทุนและราคาจำ�หน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบันที่มีสิทธิบัตรคุ้มครอง หรือมีผู้จำ�หน่ายเพียงรายเดียวในประเทศ
รวมทั้งปริมาณและความต้องการบริโภคยารักษาโรคแผนปัจจุบัน  (2) ศึกษา วิเคราะห์และกำ�หนดมาตรการดูแล
ราคาจำ � หน่ า ยยารั ก ษาโรคแผนปั จ จุ บั น ที่ มี สิ ท ธิ บั ต รคุ้ ม ครอง หรื อ มี ผู้ จำ � หน่ า ยเพี ย งรายเดี ย วในประเทศ                          
ให้เหมาะสมและเป็นธรรม (3) เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงและความเห็น (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่                     
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมอบหมาย แต่กลับไม่มีมาตรการอะไรเลยเกี่ยวกับราคายา             
โดยเฉพาะยาที่มีสิทธิบัตรส่วนยาอื่นที่ไม่ใช่ยาที่มีสิทธิบัตรก็ไม่อยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดนี้
2.4 ในอดีตเคยมีมาตรการหรือไม่
เมือ่ ครัง้ นายอมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ในขณะนัน้ ได้มปี ระกาศตามกฎหมายเก่า
ซึ่งยังเป็นพระราชบัญญัติกำ�หนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ.2522 โดยออกประกาศคณะกรรมการ
กลางกำ�หนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด ฉบับที่ 183 พ.ศ.2534 เรื่อง กำ�หนดมาตรการป้องกันการ               
ฉวยโอกาสขึ้นราคายารักษาโรคแผนปัจจุบัน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ธันวาคม พ.ศ.2534) หลังจาก
ประกาศได้ 6 เดือน ก็ต้องยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการกลางกำ�หนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด           
ฉบับที่ 194 พ.ศ.2535 เรื่อง ยกเลิกมาตรการป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคายารักษาโรคแผนปัจจุบัน (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535) จากนั้นก็ไม่มีมาตรการใดๆอีกเลย
มาตรการที่ดำ�เนินการในขณะนั้น เช่น การกำ�หนดให้ผู้ผลิตหรือรับจ้างให้ผู้อื่นผลิตหรือนำ�เข้ามา                    
ในราชอาณาจักรหรือรับมาจำ�หน่าย แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท ชนิด ราคาจำ�หน่าย ขนาด ปริมาณและ         
น้ำ�หนักต่อหน่วยสินค้า การห้ามบุคคลข้างต้นขายเกินราคาที่แจ้งไว้และหากต้องการเปลี่ยนแปลงราคาจำ�หน่าย
ต้องได้รับอนุญาต โดยยื่นหลักเกณฑ์และวิธีการการคำ�นวณต้นทุนการผลิต การนำ�เข้า การจำ�หน่าย หลักฐาน           
ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงต้นทุน งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี ปริมาณการผลิต การนำ�เข้า การจำ�หน่ายย้อนหลัง              
1 ปี
จะเห็นได้ว่ามีความพยายามควบคุมราคายา แต่ก็ทำ�ได้ระยะสั้นเพียง 6 เดือนเท่านั้น ส่วนมาตรการ
ควบคุมค่ารักษาพยาบาลนั้น กระทรวงพาณิชย์ไม่เคยกำ�หนดมาตรการใดๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2

ขณะทีเ่ ขียนบทความนี้ (9 ก.ค.2558) มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรือ่ ง การกำ�หนดสินค้า
และบริการควบคุม ปี 2558

24

25

ข้อ 10 กรณีสินค้าที่ผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้ามาในราชอาณาจักรได้พิมพ์หรือแสดงราคาไว้ที่ฉลากภาชนะ
บรรจุ สิ่งที่หุ้มห่อหรือที่สินค้านั้น หากผู้จำ�หน่ายประสงค์จะจำ�หน่ายในราคาดังกล่าวก็ไม่ต้องแสดงราคา
จำ�หน่ายใหม่ และให้ถอื ว่าผูจ้ �ำ หน่ายได้แสดงราคาจำ�หน่ายปลีก ตามข้อ 3 แล้ว แต่ถา้ ผูจ้ �ำ หน่ายประสงค์จะจำ�หน่าย
ในราคาที่แตกต่างไปจากราคาที่ผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้ามาในราชอาณาจักรได้พิมพ์หรือแสดงไว้แล้ว ต้องแสดงราคา
จำ�หน่ายปลีกใหม่ ตามข้อ 3
ข้อ 11 การแสดงราคาจำ�หน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 7 หรือข้อ 10
ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำ�หน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้จำ�หน่ายหรือผู้ให้บริการจำ�หน่าย หรือให้บริการแก่ผู้ซื้อ
ต่ำ�กว่าราคาจำ�หน่ายปลีกหรือค่าบริการที่แสดงไว้
ข้อความดังกล่าวบอกอะไรบ้าง
(1) ถ้าผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้าติดราคามาแล้ว หากผู้ขายจะขายยาราคาตามนี้ ก็ไม่ต้องติดราคาใหม่                       
แต่ถ้าผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้าไม่ติดราคา ผู้ขายก็ต้องติดราคา
(2) ประกาศนี้ในข้อ 10 ใช้คำ�ว่า “แตกต่าง” หมายความว่า ถ้าผู้ขายต้องการขายราคาต่ำ�กว่าหรือสูง
กว่าผูผ้ ลิตหรือผูน้ �ำ เข้าติดราคามาก็ท�ำ ได้ ดังนัน้ ถ้าต้องการขายให้แพงกว่าเดิมผูข้ ายก็ตดิ ราคาใหม่ ท้ายทีส่ ดุ แล้ว
ก็จะควบคุมราคาขายได้จริงหรือ หากการเขียนกฎหมายในลักษณะดังกล่าวยังเปิดช่องให้ขึ้นราคาขายได้
(3) การขายยาหรือคิดค่าบริการทางการแพทย์ให้ตรงกับราคาที่ติดไว้ (ห้ามเกินราคาที่ติดไว้) แต่ถ้า             
ลดราคาต่ำ�กว่าป้าย แม้จะไม่ตรงกับราคาที่ติดไว้ก็ไม่ห้าม และไม่บังคับต้องติดราคาใหม่
2.3 ยาเป็นสินค้าควบคุม แต่บริการทางการแพทย์ยังไม่ใช่บริการควบคุม
การประกาศให้สินค้าใดเป็นสินค้าควบคุมหรือประกาศให้บริการใดเป็นบริการควบคุมมีขึ้นทุกปี และ
ประกาศจะมีอายุ 1 ปี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ซึ่งยารักษาโรค
เป็นสินค้าควบคุมมาโดยตลอดทุกปี2  ส่วนค่าบริการทางการแพทย์ไม่ได้ถูกกำ�หนดให้เป็นบริการควบคุม แม้ว่ายา
รักษาโรคจะเป็นสินค้าควบคุมแต่ไม่เคยมีมาตรการอะไรตามมา ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ.2542 เมื่อมีการกำ�หนดให้เป็นสินค้าหรือบริการควบคุมแล้วจะมีมาตรการที่จะใช้ได้ เช่น
- มาตรการตามมาตรา 25 เช่น กำ�หนดราคาซื้อหรือราคาจำ�หน่าย หรือตรึงราคา อัตรากำ�ไรสูงสุด              
ต่อหน่วย  แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย แผนการผลิต แผนการนำ�เข้าแผน การส่งออก แผนการซื้อ
แผนการจำ�หน่าย แผนการเปลีย่ นแปลงราคาหรือรายการอืน่ ใดหรือส่วนลดในการจำ�หน่าย กระบวนการผลิต และ
วิธีการจำ�หน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการปันส่วนในการซื้อและการจำ�หน่าย
สินค้า สั่งให้จำ�หน่ายตามปริมาณและราคาที่กำ�หนด ตลอดจนสั่งให้จำ�หน่ายแก่ส่วนราชการหรือบุคคลใดตามที่
คณะกรรมการกำ�หนด
- มาตรการตามมาตรา 26 เป็นหน้าที่ของผู้ผลิต ผู้นำ�เข้าหรือผู้จำ�หน่ายในการแจ้งข้อเท็จจริง เช่น             
แจ้งชื่อ ราคาซื้อ ราคาจำ�หน่าย มาตรฐาน คุณภาพ ขนาด ปริมาณ น้ำ�หนักต่อหน่วย รวมทั้งชื่อและปริมาณวัตถุ
อันเป็นส่วนประกอบ และลักษณะอย่างอื่น  

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ               
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณาราคายารักษาโรคแผนปัจจุบนั ให้มอี �ำ นาจหน้าที  ่ (1) ติดตามสถานการณ์
ต้นทุนและราคาจำ�หน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบันที่มีสิทธิบัตรคุ้มครอง หรือมีผู้จำ�หน่ายเพียงรายเดียวในประเทศ
รวมทั้งปริมาณและความต้องการบริโภคยารักษาโรคแผนปัจจุบัน  (2) ศึกษา วิเคราะห์และกำ�หนดมาตรการดูแล
ราคาจำ � หน่ า ยยารั ก ษาโรคแผนปั จ จุ บั น ที่ มี สิ ท ธิ บั ต รคุ้ ม ครอง หรื อ มี ผู้ จำ � หน่ า ยเพี ย งรายเดี ย วในประเทศ                          
ให้เหมาะสมและเป็นธรรม (3) เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงและความเห็น (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่                     
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมอบหมาย แต่กลับไม่มีมาตรการอะไรเลยเกี่ยวกับราคายา             
โดยเฉพาะยาที่มีสิทธิบัตรส่วนยาอื่นที่ไม่ใช่ยาที่มีสิทธิบัตรก็ไม่อยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดนี้
2.4 ในอดีตเคยมีมาตรการหรือไม่
เมือ่ ครัง้ นายอมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ในขณะนัน้ ได้มปี ระกาศตามกฎหมายเก่า
ซึ่งยังเป็นพระราชบัญญัติกำ�หนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ.2522 โดยออกประกาศคณะกรรมการ
กลางกำ�หนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด ฉบับที่ 183 พ.ศ.2534 เรื่อง กำ�หนดมาตรการป้องกันการ               
ฉวยโอกาสขึ้นราคายารักษาโรคแผนปัจจุบัน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ธันวาคม พ.ศ.2534) หลังจาก
ประกาศได้ 6 เดือน ก็ต้องยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการกลางกำ�หนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด           
ฉบับที่ 194 พ.ศ.2535 เรื่อง ยกเลิกมาตรการป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคายารักษาโรคแผนปัจจุบัน (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535) จากนั้นก็ไม่มีมาตรการใดๆอีกเลย
มาตรการที่ดำ�เนินการในขณะนั้น เช่น การกำ�หนดให้ผู้ผลิตหรือรับจ้างให้ผู้อื่นผลิตหรือนำ�เข้ามา                    
ในราชอาณาจักรหรือรับมาจำ�หน่าย แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท ชนิด ราคาจำ�หน่าย ขนาด ปริมาณและ         
น้ำ�หนักต่อหน่วยสินค้า การห้ามบุคคลข้างต้นขายเกินราคาที่แจ้งไว้และหากต้องการเปลี่ยนแปลงราคาจำ�หน่าย
ต้องได้รับอนุญาต โดยยื่นหลักเกณฑ์และวิธีการการคำ�นวณต้นทุนการผลิต การนำ�เข้า การจำ�หน่าย หลักฐาน           
ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงต้นทุน งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี ปริมาณการผลิต การนำ�เข้า การจำ�หน่ายย้อนหลัง              
1 ปี
จะเห็นได้ว่ามีความพยายามควบคุมราคายา แต่ก็ทำ�ได้ระยะสั้นเพียง 6 เดือนเท่านั้น ส่วนมาตรการ
ควบคุมค่ารักษาพยาบาลนั้น กระทรวงพาณิชย์ไม่เคยกำ�หนดมาตรการใดๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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ขณะทีเ่ ขียนบทความนี้ (9 ก.ค.2558) มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรือ่ ง การกำ�หนดสินค้า
และบริการควบคุม ปี 2558
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3. สิ่งที่กำ�ลังดำ�เนินการในปัจจุบันและจะดำ�เนินการในอนาคต
เมื่อมีข้อร้องเรียนว่า ราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนแพงเกินไป รวมทั้ง                 
มีการรณรงค์จากผู้บริโภคเพื่อให้แก้ปัญหานี้ รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปดำ�เนินการ           
แก้ไขปัญหา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำ�สั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 814/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
อำ�นวยการและคณะกรรมการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558            
เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาตลอดจนผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับค่ารักษาพยาบาลราคาแพง จัดทำ�ข้อเสนอและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง นอกจากนี้สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการประชุมชี้แจง
เรื่อง การแสดงราคาขายปลีกของยาสำ�เร็จรูป วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 และประกาศผ่านเว็บไซต์
สำ�นักยา สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพือ่ ขอความร่วมมือให้ผรู้ บั อนุญาตผลิตและนำ�เข้ายาแผนปัจจุบนั
สำ�หรับมนุษย์ทุกบริษัทดำ�เนินการจัดทำ�ข้อมูลราคาขายปลีกยาสำ�เร็จรูป ส่งสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาทาง e-mail fdaprices@gmail.com ภายในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2558
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ด้านการดำ�เนินงานในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้น ต้องติดตามว่าท้ายที่สุดแล้ว คณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จะมีการออกประกาศหรือกำ�หนดมาตรการใดออกมาบ้าง
ส่วนทิศทางกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ร่างที่สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา               
ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 1017/2557) ได้มีความพยายามเสนอให้มีการแสดงโครงสร้างราคายา แต่        
กระทรวงพาณิชย์มีหนังสือด่วนที่สุดที่ พณ 0703/275 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558 เรื่อง ความเห็นต่อร่าง                    
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในประเด็นการแสดงโครงสร้างราคายา ว่ามีผลกระทบ
ต่อกลไกการควบคุมราคา เนือ่ งจากอาจซ้อนกับภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ทมี่ บี ทบาทหลักในการควบคุมราคา
สินค้าและบริการให้เป็นธรรม และแสดงความเห็นต่อไปว่ามีผลกระทบต่อการเข้าถึงยาใหม่ของผู้ป่วย แม้จะทำ�ให้
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบต้นทุนที่ใช้ในการผลิต แต่อาจส่งผลให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนตำ�รับยาที่ไม่
ต้องการเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างราคายาเลือกไม่ขนึ้ ทะเบียนตำ�รับยาดังกล่าวในไทย ส่งผลให้ไม่มยี าใหม่ดงั กล่าว
จำ�หน่ายในไทย และมีผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้ยาดังกล่าว ขณะเดียวกันเป็นการเลือกปฏิบตั ใิ ห้แจ้งข้อมูล
โครงสร้ า งราคายาเฉพาะกรณี ย าที่ มี สิ ท ธิ บั ต รเท่ า นั้ น นอกจากนี้ ก ารห้ า มผู้ อ นุ ญ าตขึ้ น ทะเบี ย นตำ � รั บ ยา                       
หากเห็นว่ายาทีข่ อขึน้ ทะเบียนมีสทิ ธิบตั รโครงสร้างราคายาไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้ยาใหม่บางตัวถูกปฏิเสธการ
ขึน้ ทะเบียนตำ�รับยา ด้วยเหตุผลด้านโครงสร้างราคายาไม่เหมาะสม ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยทีส่ ามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยยา
ไม่สามารถเข้าถึงยาดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่มียาใหม่เข้ามาจำ�หน่ายในไทย ในระยะยาวจะทำ�ให้ไม่เกิดการพัฒนา
ยาสามัญ (generic drug) ของตำ�รับยาดังกล่าว ดังนั้น หากครม.เห็นด้วยกับกระทรวงพาณิชย์ ก็จะทำ�ให้                     
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ไม่มีมาตรการแสดงโครงสร้างราคาเพื่อการควบคุมราคายาตามข้อเรียกร้องของ             
ภาคประชาชน
ต้องติดตามต่อในอนาคตว่าหน่วยงานรัฐของไทยจะมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาและจะสามารถ
ควบคุมราคายาและค่าบริการทางแพทย์ได้สำ�เร็จเป็นรูปธรรมเพียงใด
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ผ้าอนามัย
ย า ป้ อ ง กั น ห รื อ
กำ�จัดศัตรูพืชหรือ
โรคพืช
ผงซักฟอก
อาหารกึง่ สำ�เร็จรูป
บรรจุภาชนะผนึก

แจ้งต้นทุน
การผลิต/
นำ�เข้า

แจ้งราคา
จำ�หน่าย

แจ้ง
แผนการ
จำ�หน่าย

แจ้งการ
ส่งเสริม
การขาย

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/
/

/
/

ห้ามจำ�หน่าย
แจ้งเมื่อ
เกินราคา
เปลี่ยนแปลง แจ้ง (เว้นแต่
ราคา
ได้รับ
อนุญาต)

/
/
/

/

/

3. สิ่งที่กำ�ลังดำ�เนินการในปัจจุบันและจะดำ�เนินการในอนาคต
เมื่อมีข้อร้องเรียนว่า ราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนแพงเกินไป รวมทั้ง                 
มีการรณรงค์จากผู้บริโภคเพื่อให้แก้ปัญหานี้ รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปดำ�เนินการ           
แก้ไขปัญหา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำ�สั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 814/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
อำ�นวยการและคณะกรรมการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558            
เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาตลอดจนผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับค่ารักษาพยาบาลราคาแพง จัดทำ�ข้อเสนอและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง นอกจากนี้สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการประชุมชี้แจง
เรื่อง การแสดงราคาขายปลีกของยาสำ�เร็จรูป วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 และประกาศผ่านเว็บไซต์
สำ�นักยา สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพือ่ ขอความร่วมมือให้ผรู้ บั อนุญาตผลิตและนำ�เข้ายาแผนปัจจุบนั
สำ�หรับมนุษย์ทุกบริษัทดำ�เนินการจัดทำ�ข้อมูลราคาขายปลีกยาสำ�เร็จรูป ส่งสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาทาง e-mail fdaprices@gmail.com ภายในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2558
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ด้านการดำ�เนินงานในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้น ต้องติดตามว่าท้ายที่สุดแล้ว คณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จะมีการออกประกาศหรือกำ�หนดมาตรการใดออกมาบ้าง
ส่วนทิศทางกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ร่างที่สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา               
ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 1017/2557) ได้มีความพยายามเสนอให้มีการแสดงโครงสร้างราคายา แต่        
กระทรวงพาณิชย์มีหนังสือด่วนที่สุดที่ พณ 0703/275 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558 เรื่อง ความเห็นต่อร่าง                    
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในประเด็นการแสดงโครงสร้างราคายา ว่ามีผลกระทบ
ต่อกลไกการควบคุมราคา เนือ่ งจากอาจซ้อนกับภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ทมี่ บี ทบาทหลักในการควบคุมราคา
สินค้าและบริการให้เป็นธรรม และแสดงความเห็นต่อไปว่ามีผลกระทบต่อการเข้าถึงยาใหม่ของผู้ป่วย แม้จะทำ�ให้
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบต้นทุนที่ใช้ในการผลิต แต่อาจส่งผลให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนตำ�รับยาที่ไม่
ต้องการเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างราคายาเลือกไม่ขนึ้ ทะเบียนตำ�รับยาดังกล่าวในไทย ส่งผลให้ไม่มยี าใหม่ดงั กล่าว
จำ�หน่ายในไทย และมีผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้ยาดังกล่าว ขณะเดียวกันเป็นการเลือกปฏิบตั ใิ ห้แจ้งข้อมูล
โครงสร้ า งราคายาเฉพาะกรณี ย าที่ มี สิ ท ธิ บั ต รเท่ า นั้ น นอกจากนี้ ก ารห้ า มผู้ อ นุ ญ าตขึ้ น ทะเบี ย นตำ � รั บ ยา                       
หากเห็นว่ายาทีข่ อขึน้ ทะเบียนมีสทิ ธิบตั รโครงสร้างราคายาไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้ยาใหม่บางตัวถูกปฏิเสธการ
ขึน้ ทะเบียนตำ�รับยา ด้วยเหตุผลด้านโครงสร้างราคายาไม่เหมาะสม ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยทีส่ ามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยยา
ไม่สามารถเข้าถึงยาดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่มียาใหม่เข้ามาจำ�หน่ายในไทย ในระยะยาวจะทำ�ให้ไม่เกิดการพัฒนา
ยาสามัญ (generic drug) ของตำ�รับยาดังกล่าว ดังนั้น หากครม.เห็นด้วยกับกระทรวงพาณิชย์ ก็จะทำ�ให้                     
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ไม่มีมาตรการแสดงโครงสร้างราคาเพื่อการควบคุมราคายาตามข้อเรียกร้องของ             
ภาคประชาชน
ต้องติดตามต่อในอนาคตว่าหน่วยงานรัฐของไทยจะมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาและจะสามารถ
ควบคุมราคายาและค่าบริการทางแพทย์ได้สำ�เร็จเป็นรูปธรรมเพียงใด
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รู้เขา รู้เรา

ผศ.พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง
บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาอิสระด้านบัญชีและการเงิน
อดีตผู้ช่วยคณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไฮไลท์

ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา
ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์

ทุกข์ของประชาชน
จากค่ายาและค่ารักษาพยาบาล

โครงสร้างต้นทุนราคายาที่รู้ได้?

The disclosed cost structure of prescription drugs pricing?
เนื่องจากยาและการรักษาพยาบาลช่วยให้
มนุ ษ ย์ พ้ น จากการทนทุ ก ข์ ท รมานและความตาย                
ก่อนเวลาอันควรได้  ดังนั้น “ยาและการรักษาพยาบาล
คือสินค้าและบริการด้านคุณธรรม”
ค่ายาและค่ารักษาพยาบาลนัน้ เมือ่ ถูกเรียกเก็บ
เท่าไรก็ต้องจ่าย จะมีใครสักกี่คนที่กล้าต่อรองเพราะ
ประชาชนไม่ มี ค วามรู้ เรื่ อ งการแพทย์ แ ละเรื่ อ งยา               
การฉกฉวยโอกาสที่จะเรียกค่ายาและค่ารักษาที่แพง    
เกินจริงก็ยากที่จะตรวจสอบได้   เรียกได้ว่าต้องพึ่งพา
จริยธรรม คุณธรรมและจิตสำ�นึกล้วนๆในเรื่องเหล่านี้
ปั ญ หาเรื่ อ งค่ า ยาและค่ า รั ก ษาแพงรุ น แรง            
ขึ้ น เรื่ อ ยๆ และหลั ง จากรั ฐ บาลประกาศนโยบาย               
เมดิคอลฮับ รพ.เอกชนในตลาดหลักทรัพย์ก็ยิ่งคึกคัก  
สินค้าคุณธรรมถูกนำ�ไปทำ�กำ�ไรกันอย่างเป็นกอบเป็นกำ�  
ตั้งราคาตามใจชอบ โดยผู้รับบริการไร้อำ�นาจต่อรอง  
ไร้ ก ารควบคุ ม และปราศจากกลไกการตรวจสอบที่              
เป็นธรรม  ปัญหาจึงหมักหมม จากดินพอกหางหมูกลาย
เป็นภูเขาน้ำ�แข็งก้อนมหึมาเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข
แม้แต่ส่วนน้อยที่โผล่พ้นน้ำ�ขึ้นมาแล้ว  
ในอดี ต เมื่ อ ประชาชนรู้ สึ ก ว่ า ค่ า ยาแพง                 
ค่ า รั ก ษาโหด พวกเราก็ ไ ด้ แ ต่ บ่ น ในหมู่ ญ าติ พี่ น้ อ ง               
เพือ่ นฝูงแล้วเรือ่ งก็เงียบหายไป แต่ในยุคปัจจุบนั เสียงบ่น
สะสมพอกพูนอยู่ในโลกโซเชียลออนไลน์ แลกเปลี่ยน
ถ่ายเทความเดือดร้อนส่งต่อกันเป็นวงกว้าง ทำ�ให้รับรู้
ว่าสังคมเก็บกดกับปัญหาเหล่านี้มากแค่ไหน เมื่อดิฉัน
เปิดแคมเปญเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อ            
คุมค่ารักษารพ.เอกชน  จึงมีประชาชนร่วมลงชือ่ มากถึง
3.3 หมื่นชื่อภายในสองสัปดาห์ ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
เพียง 1 หมื่นชื่อ สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเรื่องค่ายาและ
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ค่ารักษาที่แพงเกินจริงมีอยู่จริงและมีเป็นจำ�นวนมาก
และยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
ปัญหาค่ายาและค่ารักษาแพงเกินจริง จะแก้ได้
หรือไม่?  จากการรับเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชนทีเ่ ดือด
ร้อนมา13 ปี และเห็น ปัญหาในแวดวงสาธารณสุข              
มานาน  ยอมรับว่าหนักใจมากและเกรงว่าจะแก้ไขไม่ได้
เนื่องจากกลุ่มทุนธุรกิจรพ.เอกชน ต่างก็ส่ง คนของ
ตนเองไปกุ ม อำ � นาจอยู่ ใ นระดั บ นโยบาย และได้ รั บ             
ความเกรงใจอย่างมากจากภาครัฐ
ดิ ฉั น ไม่ ไ ด้ ต่ อ ต้ า นการทำ � ธุ ร กิ จ รพ.เอกชน             
แต่อยากเห็นการทำ�ธุรกิจเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล
และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ภายใต้ ก ฎกติ ก ามารยาท             
ร่วมกัน ไม่ใช่เอารัดเอาเปรียบ โดยใครๆก็แตะต้องไม่ได้
อย่างเช่นปัจจุบัน
หลั ง จากที่ น ายกรั ฐ มนตรี รั บ รู้ ปั ญ หาและ             
สัง่ การให้มกี ารแก้ไข ประชาชนรูส้ กึ มีความหวังอย่างยิง่
มีก ารระดมทุก หน่วยงานเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหา            
แต่แล้วก็กลายเป็นไฟไหม้ฟาง เนื่องมาตรการแก้ไข
ปัญหาที่ประกาศออกมานั้น ไม่ได้รับความร่วมมือจาก
กลุม่ ธุรกิจรพ.เอกชน ทำ�ให้ยงั มีประชาชนเดือดร้อนจาก
การถูกรพ.เอกชนเรียกเก็บเงินกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและ
ยังมีประชาชนรวมถึงชาวต่างชาติเดือดร้อนจากการ
เรียกเก็บค่ารักษาที่สงสัยว่าแพงเกินจริงอยู่  
ถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลจะเอาจริงเอาจังและ
เด็ ด ขาด เลิ ก เกรงใจหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่ เ คยมี               
ส่วนสร้างปัญหา ด้วยการตัง้ คณะกรรมการกลางจริงๆ
เข้ามาสางปัญหาอย่างจริงจัง  
ถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลจะคืนความสุขให้กับ
คนไข้ไทยทั้งประเทศ?

ต้นทุน
สินค้าเป็นความลับของ
ำ�หนด
ธุรกิจ เป็นฐานในการก
ทุนสินค้าก็จะ
ราคาขาย หากทราบต้น
งธุรกิจนั้นๆ           
สามารถทราบผลกำ�ไรขอ
ียงไร ซึ่งมีผลกระทบ
ว่ามีจำ�นวนมากน้อยเพ
ีอากรที่จะต้อง
ต่อทั้งภาพพจน์และภาษ
กิจจะยอม
เสีย ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วธุร
เปิดเผยข้อมูลหรือ ?

การเสียชีวิตของประชากรจากความเจ็บป่วยมีจำ�นวน
สูงขึ้นทุกปี ระหว่างปี 2552 ถึง ปี 2556 มีผู้เสียชีวิตจากความ              
เจ็บป่วย 393,916 คน  411,331 คน  414,670 คน  415,141 คน
และ 426,065 คนตามลำ�ดับ โดยมีโรคมะเร็งเป็นลำ�ดับแรก (รวบรวม
และวิเคราะห์โดย : กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
สุขภาพ สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) สาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้คนไทย           
เสียชีวติ จากความเจ็บป่วยสูงขึน้ เกิดจากการไม่สามารถเข้าถึงยา
ได้ทันเวลาเนื่องจากยามีราคาแพง ยาเป็นปัจจัยสี่ที่อุตสาหกรรม
สามารถทำ�กำ�ไรได้อย่างงาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คำ�นึงถึงผลกำ�ไรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการ
จัดตั้งธุรกิจ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลต้องมีมาตรการต่างๆเข้ามาควบคุม เช่นการกำ�หนดราคากลางของยา เพื่อควบคุม
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รู้เขา รู้เรา

ผศ.พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง
บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาอิสระด้านบัญชีและการเงิน
อดีตผู้ช่วยคณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไฮไลท์

ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา
ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์

ทุกข์ของประชาชน
จากค่ายาและค่ารักษาพยาบาล

โครงสร้างต้นทุนราคายาที่รู้ได้?

The disclosed cost structure of prescription drugs pricing?
เนื่องจากยาและการรักษาพยาบาลช่วยให้
มนุ ษ ย์ พ้ น จากการทนทุ ก ข์ ท รมานและความตาย                
ก่อนเวลาอันควรได้  ดังนั้น “ยาและการรักษาพยาบาล
คือสินค้าและบริการด้านคุณธรรม”
ค่ายาและค่ารักษาพยาบาลนัน้ เมือ่ ถูกเรียกเก็บ
เท่าไรก็ต้องจ่าย จะมีใครสักกี่คนที่กล้าต่อรองเพราะ
ประชาชนไม่ มี ค วามรู้ เรื่ อ งการแพทย์ แ ละเรื่ อ งยา               
การฉกฉวยโอกาสที่จะเรียกค่ายาและค่ารักษาที่แพง    
เกินจริงก็ยากที่จะตรวจสอบได้   เรียกได้ว่าต้องพึ่งพา
จริยธรรม คุณธรรมและจิตสำ�นึกล้วนๆในเรื่องเหล่านี้
ปั ญ หาเรื่ อ งค่ า ยาและค่ า รั ก ษาแพงรุ น แรง            
ขึ้ น เรื่ อ ยๆ และหลั ง จากรั ฐ บาลประกาศนโยบาย               
เมดิคอลฮับ รพ.เอกชนในตลาดหลักทรัพย์ก็ยิ่งคึกคัก  
สินค้าคุณธรรมถูกนำ�ไปทำ�กำ�ไรกันอย่างเป็นกอบเป็นกำ�  
ตั้งราคาตามใจชอบ โดยผู้รับบริการไร้อำ�นาจต่อรอง  
ไร้ ก ารควบคุ ม และปราศจากกลไกการตรวจสอบที่              
เป็นธรรม  ปัญหาจึงหมักหมม จากดินพอกหางหมูกลาย
เป็นภูเขาน้ำ�แข็งก้อนมหึมาเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข
แม้แต่ส่วนน้อยที่โผล่พ้นน้ำ�ขึ้นมาแล้ว  
ในอดี ต เมื่ อ ประชาชนรู้ สึ ก ว่ า ค่ า ยาแพง                 
ค่ า รั ก ษาโหด พวกเราก็ ไ ด้ แ ต่ บ่ น ในหมู่ ญ าติ พี่ น้ อ ง               
เพือ่ นฝูงแล้วเรือ่ งก็เงียบหายไป แต่ในยุคปัจจุบนั เสียงบ่น
สะสมพอกพูนอยู่ในโลกโซเชียลออนไลน์ แลกเปลี่ยน
ถ่ายเทความเดือดร้อนส่งต่อกันเป็นวงกว้าง ทำ�ให้รับรู้
ว่าสังคมเก็บกดกับปัญหาเหล่านี้มากแค่ไหน เมื่อดิฉัน
เปิดแคมเปญเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อ            
คุมค่ารักษารพ.เอกชน  จึงมีประชาชนร่วมลงชือ่ มากถึง
3.3 หมื่นชื่อภายในสองสัปดาห์ ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
เพียง 1 หมื่นชื่อ สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเรื่องค่ายาและ
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ค่ารักษาที่แพงเกินจริงมีอยู่จริงและมีเป็นจำ�นวนมาก
และยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
ปัญหาค่ายาและค่ารักษาแพงเกินจริง จะแก้ได้
หรือไม่?  จากการรับเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชนทีเ่ ดือด
ร้อนมา13 ปี และเห็น ปัญหาในแวดวงสาธารณสุข              
มานาน  ยอมรับว่าหนักใจมากและเกรงว่าจะแก้ไขไม่ได้
เนื่องจากกลุ่มทุนธุรกิจรพ.เอกชน ต่างก็ส่ง คนของ
ตนเองไปกุ ม อำ � นาจอยู่ ใ นระดั บ นโยบาย และได้ รั บ             
ความเกรงใจอย่างมากจากภาครัฐ
ดิ ฉั น ไม่ ไ ด้ ต่ อ ต้ า นการทำ � ธุ ร กิ จ รพ.เอกชน             
แต่อยากเห็นการทำ�ธุรกิจเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล
และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ภายใต้ ก ฎกติ ก ามารยาท             
ร่วมกัน ไม่ใช่เอารัดเอาเปรียบ โดยใครๆก็แตะต้องไม่ได้
อย่างเช่นปัจจุบัน
หลั ง จากที่ น ายกรั ฐ มนตรี รั บ รู้ ปั ญ หาและ             
สัง่ การให้มกี ารแก้ไข ประชาชนรูส้ กึ มีความหวังอย่างยิง่
มีก ารระดมทุก หน่วยงานเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหา            
แต่แล้วก็กลายเป็นไฟไหม้ฟาง เนื่องมาตรการแก้ไข
ปัญหาที่ประกาศออกมานั้น ไม่ได้รับความร่วมมือจาก
กลุม่ ธุรกิจรพ.เอกชน ทำ�ให้ยงั มีประชาชนเดือดร้อนจาก
การถูกรพ.เอกชนเรียกเก็บเงินกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและ
ยังมีประชาชนรวมถึงชาวต่างชาติเดือดร้อนจากการ
เรียกเก็บค่ารักษาที่สงสัยว่าแพงเกินจริงอยู่  
ถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลจะเอาจริงเอาจังและ
เด็ ด ขาด เลิ ก เกรงใจหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่ เ คยมี               
ส่วนสร้างปัญหา ด้วยการตัง้ คณะกรรมการกลางจริงๆ
เข้ามาสางปัญหาอย่างจริงจัง  
ถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลจะคืนความสุขให้กับ
คนไข้ไทยทั้งประเทศ?

ต้นทุน
สินค้าเป็นความลับของ
ำ�หนด
ธุรกิจ เป็นฐานในการก
ทุนสินค้าก็จะ
ราคาขาย หากทราบต้น
งธุรกิจนั้นๆ           
สามารถทราบผลกำ�ไรขอ
ียงไร ซึ่งมีผลกระทบ
ว่ามีจำ�นวนมากน้อยเพ
ีอากรที่จะต้อง
ต่อทั้งภาพพจน์และภาษ
กิจจะยอม
เสีย ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วธุร
เปิดเผยข้อมูลหรือ ?

การเสียชีวิตของประชากรจากความเจ็บป่วยมีจำ�นวน
สูงขึ้นทุกปี ระหว่างปี 2552 ถึง ปี 2556 มีผู้เสียชีวิตจากความ              
เจ็บป่วย 393,916 คน  411,331 คน  414,670 คน  415,141 คน
และ 426,065 คนตามลำ�ดับ โดยมีโรคมะเร็งเป็นลำ�ดับแรก (รวบรวม
และวิเคราะห์โดย : กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
สุขภาพ สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) สาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้คนไทย           
เสียชีวติ จากความเจ็บป่วยสูงขึน้ เกิดจากการไม่สามารถเข้าถึงยา
ได้ทันเวลาเนื่องจากยามีราคาแพง ยาเป็นปัจจัยสี่ที่อุตสาหกรรม
สามารถทำ�กำ�ไรได้อย่างงาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คำ�นึงถึงผลกำ�ไรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการ
จัดตั้งธุรกิจ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลต้องมีมาตรการต่างๆเข้ามาควบคุม เช่นการกำ�หนดราคากลางของยา เพื่อควบคุม
ราคายาให้เหมาะสม ปัจจัยหนึ่งที่จะพิจารณาว่าราคายาเหมาะสมหรือไม่ คือการทราบโครงสร้างต้นทุนราคายา
ยาที่จำ�หน่ายในประเทศไทย ประกอบด้วยยาที่นำ�เข้าจากต่างประเทศและยาที่ผลิตภายในประเทศ
โครงสร้างต้นทุนของยานำ�เข้าประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้
ราคานำ�เข้า
ค่าภาษีศุลกากร
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แลกเปลี่ยน ฯ
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การทางศุลกากร

ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
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โครงสร้างต้นทุนของยาที่ผลิตในประเทศ ประกอบด้วย
- วัตถุดิบทางตรง ได้แก่ตัวยาสำ�คัญ และสารปรุงแต่งอื่น เช่น แป้ง น้ำ�ตาล
- ค่าแรงงานทางตรง คือค่าจ้างคนงานที่ทำ�งานในสายการผลิต
- ค่าใช้จ่ายอื่นในการผลิต คือค่าใช้จ่ายในโรงงานที่นอกเหนือจากวัตถุดิบ และค่าแรงงานทางตรง เช่น
วัสดุสิ้นเปลือง ค่าเสื่อมราคาของอาคารโรงงาน ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน เงินเดือน
หัวหน้าแผนกสนับสนุนการผลิต ฯลฯ
นอกจากนีแ้ ล้วยังมีคา่ ใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานซึง่ ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยในการขาย และค่าใช้จา่ ยในการ
บริหาร แล้วแต่จะจำ�แนก ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต หากแต่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อให้
กิจการดำ�เนินต่อไปได้  จากต้นทุนของผู้ผลิต สามารถกำ�หนดราคาขาย (pricing) โดยใช้ฐานจากต้นทุนการผลิต
ซึ่งเรียกว่า cost plus ดังรูปแบบต่อไปนี้
รูปแบบการตั้งราคาขาย
ผู้ผลิต
บริษัทตัวแทนจำ�หน่าย
โรงพยาบาล(ร้านขายยา)
วัตถุดิบ(เคมีส่วนผสมของยา)         x ราคาซื้อ(ทุน)              x
ราคาซื้อ(ทุน)                         x
ค่าแรงงานทางตรง                     x บวก ค่าใช้จ่ายนำ�เข้า     x
บวก ค่าขนส่ง (ถ้ามี)                x
ค่าใช้จ่ายในการผลิต                   x ต้นทุนยาของตัวแทน      x ต้นทุนยาของคนกลาง               x
  รวมต้นทุนการผลิต                   x บวก ค่าดำ�เนินงานอื่นๆ  x
บวก ค่าดำ�เนินงานอื่นๆ             x
บวก ค่าดำ�เนินงานอื่นๆ                x บวก กำ�ไรที่ต้องการ       x บวก กำ�ไรที่ต้องการ                 x
บวกกำ�ไรที่ต้องการ                     x ราคาขาย  (sale price)    x ราคาขายให้ผู้บริโภค (sale price) x
ราคาขายให้ตัวแทน (transfer price) x
จากโครงสร้างข้างต้น ราคาขายอาจสูงขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยส่วน
ใหญ่จะอ้างถึงค่าสิทธิบัตรที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณจำ�นวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่ร้ายแรง หรือมีค่าใช้
จ่ายในการดำ�เนินงานสูง ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานจะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เช่นเงินที่ต้องจ่าย
ให้แพทย์หรือผูบ้ ริหารของโรงพยาบาล เพือ่ ดึงดูดให้ใช้ยาทีต่ นจำ�หน่าย ประการสุดท้ายคือต้องการผลกำ�ไรทีม่ ากๆ  
ดังนั้น โครงสร้างต้นทุนราคายาจึงมักจะเป็นข้อมูลลับ
นอกจากนี้ การตัง้ ราคายังมีการพิจารณาถึงสภาวะตลาดว่ามีการผูกขาดหรือไม่ หากเป็นสินค้าทีผ่ กู ขาด
หรือมีผผู้ ลิตน้อยรายแล้ว ราคาสินค้าจะแพงโดยปราศจากเหตุผล จึงเป็นหน้าทีท่ หี่ น่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องจะ
ให้ตอ้ งทำ�งานประสานกันเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลโครงสร้างข้างต้น เช่น กรมศุลกากรต้องมีราคานำ�เข้าของสินค้าทุกชนิด
รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยต่างๆในการนำ�เข้า ส่วนค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานของผูป้ ระกอบการสามารถทราบได้จากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า หรือแม้แต่กรมสรรพากรสามารถประมาณการอัตราต้นทุนของธุรกิจแต่ละประเภทเพือ่ กำ�หนด
เกณฑ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของผลกำ�ไรที่จะต้องเสียภาษี เป็นต้น
บรรณานุกรม
พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง . การบัญชีต้นทุน.  พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ, 2553.
พิษณุ  จงสถิตวัฒนา. การบริหารการตลาด การวิเคราะห์ กลยุทธ์ และการตัดสินใจ. พิมพ์ครั้งที่ 7
            กรุงเทพมหานคร: สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2548
Raiborn/Dinney/Prather-kinsey. Cost Accounting. 6th  ed.  South-Western, a division of
             Thomson Learning: LEAP  Publishing, Inc.,2008
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โดย > นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
เป้าหมายที่สำ�คัญประการหนึ่งของระบบยาคือการเข้าถึงยาโดยเฉพาะยาจำ�เป็นที่มีราคาสูง มีเหตุการณ์หลายประการ
ที่ยืนยันว่าคนไทยประสบกับปัญหาของการเข้าไม่ถึงยา โดยเฉพาะกลุ่มยาที่ยังคงติดสิทธิบัตรอยู่ จนประเทศไทยต้องมีการประกาศ
ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา (Compulsory licensing, CL) ไปแล้ว ถึง 3 ครั้ง หรือในกรณีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งปัจจุบัน
มียาใหม่หลายตัวที่มีประสิทธิผลในการรักษาได้อย่างดี แต่เนื่องจากมีราคาแพงมาก จึงอาจจะไม่มีโอกาสเข้าบรรจุในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ และส่งผลต่อการถึงยาได้ จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการที่ราคายาในประเทศไทยมีราคาสูงเนื่องจากขาดกลไก
ในการควบคุมราคายาซึง่ ในเรือ่ งจากปก รศ.ดร.ภญ.นุศราพร ได้ประมวลให้เห็นความล้มเหลวในการควบคุมราคายาในไทย หรือในกรณี
ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนที่ต้องออกมารณรงค์ผ่าน Change.org ให้มีการควบคุมราคาบริการและราคายาที่จำ�หน่าย
ในโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากประสบปัญหาภาระทางการเงินจากการเข้าใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินรุนแรง
ไม่ได้มีเจตนาเลือกที่จะเข้าใช้บริการดังกล่าว
ได้มีการนำ�เสนอหลายมาตรการเพื่อให้เกิดการควบคุมราคายา มาตรการชั่วคราวที่กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์ในเรือ่ งราคา คือกำ�หนดให้ผผู้ ลิตและจำ�หน่ายยา ปิดฉลากแสดงราคายาบนกล่องและไม่อนุญาตให้หน่วยบริการต่างๆ
ขายเกินราคานั้นๆ การดำ�เนินการดังกล่าวเป็นการแก้กลไกราคาแบบสมัครใจ ซึ่งคงไม่สามารถควบคุมราคาได้จริง เนื่องจาก
การตั้งราคายาบนฉลากเป็นสิทธิของผู้ผลิตและจำ�หน่ายยา ว่าจะตั้งราคาเท่าไรก็ได้ การเข้าไปควบคุมราคาขายยาให้สมเหตุผลและ
ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ยังไม่สามารถทำ�ได้ ที่ผ่านมาจึงได้มีการเสนอมาตรการและกลไกในการควบคุมราคายาในร่างพ.ร.บ.ยา
ฉบับประชาชน พ.ศ...(ประชาชนร่วมกันเสนอกฎหมายมากกว่า 1 หมืน่ รายชือ่ ) เพือ่ ให้มกี ลไกทีจ่ ะสามารถกำ�หนดราคาทีเ่ ป็นธรรม ได้แก่
การกำ�หนดให้การขึ้นทะเบียนตำ�รับยาต้องมีการแจ้งโครงสร้างราคายา และสถานะสิทธิบัตรยา และยังให้อำ�นาจให้ผู้อนุญาต(อย.)
พิ จ ารณาจากโครงสร้ า งราคายาดั ง กล่ า วโดยมี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ อ นุ ญ าตให้ ขึ้ น ทะเบี ย นหากตำ � รั บ ยาดั ง กล่ า วไม่ มี ค วามคุ้ ม ค่ า
รวมทั้งในร่างกฎหมายดังกล่าวของภาคประชาชนยังได้กำ�หนดให้ ผู้ผลิตและจำ�หน่ายยาต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม
การขายยาอีกด้วยคล้ายกับในอเมริกาทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความโปร่งใสและนำ�ไปสูก่ ารส่งเสริมการขายยาทีถ่ กู จริยรรม ซึง่ จะนำ�ไปสูต่ น้ ทุนยา
ที่ถูกลงได้ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลไกและมาตรการที่นำ�เสนอโดยเครือข่ายประชาชน กลับถูกคัดค้านจากกลุ่มธุรกิจยา โดยที่ผู้บริหารของ
กระทรวงสาธารณสุข ก็ไม่อาจต้านทานแรงคัดค้านดังกล่าวได้ทั้งๆ ที่ร่างพ.ร.บ.ยาฉบับที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบในเบื้องต้นก็ได้
มีหลักการที่กำ�หนดให้มีกลไกและมาตรการดังกล่าวตั้งแต่ต้นก็ตาม
อนาคตการควบคุมราคายาจึงคงต้องฝากความหวังไว้กับทุกภาคส่วน ลำ�พังความหวังที่ฝ่ายการเมืองจะเร่งดำ�เนินการ
ผลักดันให้ผ่านร่างพ.ร.บ.ยาออกมาใช้ คงจะเป็นไปได้ยากหากขาดพลังขับเคลื่อนของประชาชนและสังคม เพราะร่างกฎหมายฉบับนี้
เป็นเรื่องผลประโยชน์มหาศาลเกี่ยวกับยา แม้ผ่านมาถึง 48 ปีแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ออกมาใช้ได้เลย
กพย.ขอยืนยันว่ามีความจำ�เป็นที่จะควบคุมราคายาอย่างเป็นระบบ ด้วยกลไกภาครัฐ  มีนโยบายความโปร่งใส ด้วยความรู้
ทางวิชาการ มิใช่โดยอาศัยแค่กลไกตลาด เพราะยาเป็นตลาดที่ไม่สมบูรณ์ ยาเป็นสินค้าคุณธรรม เป็นปัจจัย 4 ที่มีความจำ�เป็นต่อชีวิต
ของผู้ป่วย หากรัฐมิได้ดำ�เนินการ ผู้ป่วยต้องลุกขึ้นมาติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เรื่องราคายา อย่างต่อเนื่อง และเรียกร้องให้เกิด           
การจัดการควบคุมราคายา ที่เป็นธรรมขึ้น
ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพ วิชาการและ
เครือข่ายประชาชน แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
องค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการ ประจำ�ฉบับ - สรชัย จำ�เนียรดำ�รงการ / ยุพดี ศิริสินสุข
กองบรรณาธิการ - นุศราพร เกษสมบูรณ์ / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ / เฉลิมชัย กิตติตระกูล / ปรุฬห์ รุจนธำ�รงค์ / พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง
ศิริรัตน์ ตันปีชาติ / ปรียานันท์ ล้อเสริมวัฒนา / ไพจิตรา กตัญญูตะ
ประสานงาน - เขมิกา โตนะโพธิกูล
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล
ติดต่อ แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมล spr.chula@gmail.com เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org www.facebook.com/thaidrugwatch

แนะนำ�เว็บไซต์
ไพจิตรา กตัญญูตะ

		
http://www.medindia.net/ เว็บไซต์ที่จะแนะนำ�ในฉบับนี้เป็นเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของราคายาและยาชื่อสามัญ โดยเริ่มจากเว็บไซต์
แรกที่เป็นเว็บไซต์จากประเทศอินเดีย ซึ่งอินเดียได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ
ประเทศที่สามารถผลิตยาได้ถูกที่สุด ทำ�ให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยยากจน
สามารถเข้าถึงยาต่างๆ ได้มากขึ้น Medindia เป็นเว็บฯ ที่ให้ข้อมูลและบริการ
เกีย่ วกับสุขภาพต่างๆ กับผูบ้ ริโภค นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร ทางการแพทย์
และหน่วยงานธุรกิจทั่วโลก โดยมีพันธกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกคนไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะ
อยู่ที่ไหนเพื่อให้พวกเขามีความสุขและสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น และที่สำ�คัญ Medindia เป็นเว็บไซต์ที่มีฐานข้อมูล (database)
ของยาชื่อสามัญที่มาพร้อมกับรายละเอียดราคายานั้นๆ ที่มีการอัพเดทข้อมูลแบบรายวัน ปัจจุบัน เว็บฯ Medindia มีฐานข้อมูล
ของยาชื่อสามัญทั้งหมด 1,247 รายการ โดยรายละเอียดราคายาของยาชื่อสามัญแต่ละยี่ห้อจะแสดงให้ดูอย่างครบถ้วน
บนเว็บไซต์ และกรณีถ้ามียาชื่อสามัญชนิดไหนหรือยี่ห้อไหนที่ผู้บริโภคกำ�ลังมองหาแต่ไม่อยู่บนเว็บไซต์ สามารถแจ้งมาทาง
เว็บไซต์เพิ่มชื่อรายการยานั้นเข้าไป ทั้งนี้เพื่อให้เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ครบถ้วนและอัพเดทที่สุด
http://haiweb.org/ เว็ บ ไซต์ ที่ ส องน่ า จะเป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ ห ลายท่ า นคุ้ น เคยกั น ดี อ ยู่ นั้ น คื อ เว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน
ที่มีชื่อว่า Health Action International หรือ hai ไฮย์ เป็นหน่วยงานภาค
ประชาสังคมทีท่ �ำ งานมุง่ เน้นเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั นโยบายด้านยาต่างๆ
ทั้งนี้ เพื่อนำ�ไปพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น โดยเว็บไซต์นั้นมีเป้าหมาย
เพื่ อ ให้ ทุ ก คนได้ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ยาที่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง รวมถึ ง ปริ ม าณยาและ
ช่วงเวลาที่ต้องทานยาและราคายาที่ผู้ป่วยสามารถหาซื้อได้ และแน่นอนว่า
ในเว็บไซต์นี้ มีขอ้ มูลเกีย่ วกับยาชือ่ สามัญทีม่ าพร้อมกับรายละเอียดต่างๆ ของ
ยา โดยเว็บไซต์มีข้อมูลเกี่ยวกับราคายา (Prices) สถานะการเข้าถึงของยานั้นๆ (Availability &
Affordability) ที่ได้ทำ�การสำ�รวจมาแล้วในประเทศต่างๆ ให้สามารถดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
http://mpr.code4sa.org/ เว็บไซต์สุดท้ายที่จะแนะนำ�ในฉบับนี้
เป็นเว็บไซต์ของประเทศอัฟริกาใต้ ซึ่งอันที่จริงจะเรียกเว็บฯ นี้ว่าเป็น
แอพพลิเคชั่นหนึ่งน่าจะเหมาะกว่า ความน่าสนใจของเว็บไซต์หรือแอพฯ นี้
อยู่ที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาต่างๆ ที่มีในประเทศอัฟริกาใต้
โดยแอพฯ นีจ้ ะบอกถึงราคายาทีค่ วรจะต้องจ่ายสำ�หรับยาชนิดนี้ ข้อมูลยา
ชื่อสามัญยี่ห้อต่างๆ ที่สามารถเป็นทางเลือกแทนยาชนิดนี้ได้ และในกรณี
ทีเ่ ป็นยาเพือ่ รักษาโรคเรือ้ รัง หรือ ยาทีต่ อ้ งมีการใช้อย่างต่อเนือ่ ง แอพฯ นี้
ก็สามารถให้ข้อมูลราคายาในช่วงเวลาต่างๆ ว่าจะมีโอกาสที่ราคาจะ
สูงขึ้นหรือไม่ และนอกจากนี้ แอพฯ นี้ ยังมีสูตรช่วยคำ�นวณราคายาซึ่งในประเทศอัฟริกาใต้
นั้นเขามีกลไกที่เรียกว่า The single exit price (SEP) ที่เป็นการคำ�นวณเพื่อบอกราคายาที่สูงที่สุดที่ผู้ป่วยควรจะต้องจ่าย
สำ�หรับยานั้น ๆ คงจะดีไม่น้อยถ้ามีแอพฯ หรือเว็บฯ ลักษณะนี้ที่ช่วยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาให้กับคนไทยหรือผู้ป่วย
ในประเทศต่างๆ ได้ เปรียบเทียบข้อมูล เพิ่มทางเลือกในการจ่ายค่ายา และสุดท้ายเพื่อจะได้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมือ
่ ความไม่รคู้ รอบงำ�จิตใจ
ของผูค้ น ทำ�ให้ตกเป็นเหยือ
่ ทัง้ ทาง
ตรงและทางอ้อม การกำ�จัดทิ้งให้
สิ้ น ซากไม่ ใ ช่ คำ � ตอบของทุ ก อย่ า ง
ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั น ด้ ว ย ค ว า ม ส ง บ             
ต่ า งหากที่ เ ป็ น ความสวยงามของ
การมีชวี ต
ิ ถึงเวลาแล้วทีส
่ งิ่ มีชวี ต
ิ จะ
ต้ อ งเรี ย นรู้ ก ารอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า ง
สมดุล ไม่มากหรือน้อยเกินไป
When the ignorance
overwhelms people’s mind, they
becomes victims in both direct and
indirect ways. The devastating is
not an answer of everything but
the peaceful live is exactly a real
beauty of staying alive. It is about
time that all the living things must
learn how to live together with
balancing.
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“เหยื่อ” โดย ภญ.ตวงพร เข็มทอง
“Prey” by Tuangporn Khemthong
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