ก ร ะ แ ส ก า ร ใ ช้ ย า ที่ ม า ก ขึ้ น
ไหลทะลั ก สู่ ผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง ยามี ทั้ ง
คุ ณ และโทษที่ ม นุ ษ ย์ จ ะนำ � ไปใช้
เหมือนต้นไม้ที่เลือกดูดเอาสิ่งที่มี
ประโยชน์และโทษหล่อเลี้ยงชีวิต
แ ต่ ก็ ต้ อ ง มี ร ะ บ บ ย า ที่ ดี แ ล ะ
เหมาะสมเพื่อสมดุลระบบนิเวศน์
Trend of drugs use floods to
the customers. Drugs give the
pros and cons which humans can
make use of them, as trees
absorb advantages and
disadvantages substances to live
their lives. But the good and
proper drug system needs to
have for ecological balance.

“สมดุล สมดังสายธาร” โดย ภญ.ณัฐกานต์ ทัศนาวิวัฒน์
“Balance as the stream” by Nutthakarn Tassanavivat
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แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา :

สื่อกลางข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวปัญหายาเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของไทย

พบข้อมูลแผนงานศูนย์วิชาการ
เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
(กพย.) ได้ที่
www.thaidrugwatch.org
www.thaidrugwatch.org/blog
www.youtube.com/thaidrugwatch
www.facebook.com/thaidrugwatch
twitter.com/thaidrugwatch
แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452 โทรสาร 02-254-5191
อีเมล: spr.chula@gmail.com เว็บไซต์: www.thaidrugwatch.org บล็อก: www.thaidrugwatch.org/blog
ยูทูบ: www.youtube.com/thaidrugwatch เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/thaidrugwatch ทวิตเตอร์: twitter.com/thaidrugwatch

ผู้ จัดการกพย.แถลง

โดย > นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี
ประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับ 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย รอบนอกก็มีประเทศ                 
เพื่อนบ้านใกล้เคียงอีก เช่น จีน เวียตนาม สิงคโปร์ ความพยายามในการเชื่อมร้อยให้เกิดชุมชน ASEAN ย่อมนำ�มาซึ่ง               
การเคลือ่ นย้ายของผูค้ น และรวมถึงการแลกเปลีย่ นของวัฒนธรรมทีม่ ากกว่าเดิม จึงมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องศึกษาสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในบริเวณเหล่านี้ที่รวมถึงผลกระทบจากการเปิด AEC ด้วยว่าจะกระทบวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรม หรือรวมทั้ง                 
ต่อระบบสุขภาพ หรือระบบยา หรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งจะต้องร่วมกันระดมความคิดค้นหาแนวทางป้องกัน หรือแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ที่บริเวณชายแดน มีระบบหรือมาตรการการจัดการกับสินค้าเข้า-ออกหลายแบบ มีทั้งด่านถาวรที่เป็นระบบหรือ
เป็นทางการ มีทั้งจุดผ่อนปรน และด่านธรรมชาติหรือด่านวัฒนธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบก็มีมาก ทั้งกรมศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านอาหารและยา ทหาร ตำ�รวจ                         
ตระเวณชายแดน หน่วยงานระดับท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ปัจจุบัน อย.มีด่านอาหารและยาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จำ�นวน 44 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 แห่ง
ภาคเหนือ 8 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 แห่ง ภาคตะวันออก 2 แห่ง และภาคใต้ 13 แห่ง มีทั้งที่ อย.ดูแลเอง และ             
ที่มอบให้ สนง.สสจ.ดูแล  อย.มักบ่นว่ากำ�ลังคนไม่พอ ซึ่งจากการสำ�รวจ ก็พบว่า จนท.ด่านอย.บางคนต้องดูแลถึง 2 ด่าน
จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะดูแลได้ทั่วถึง หากต้องเข้มงวดในเรื่องคุณภาพของการคุ้มครองผู้บริโภค ยิ่งได้รู้ว่า อย.ได้ประกาศ             
เพิ่มด่านอีก 4 ด่าน ก็ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้น
สินค้ามากมายที่บริเวณชายแดนมีทั้งของกินของใช้ ของป่า ของหลบหนีภาษี รวมทั้งสเตียรอยด์ และยาเสพติด
กพย.สนับสนุนกลุม่ เภสัชกรในพืน้ ทีใ่ ห้สนใจต่อระบบยาทีช่ ายแดน กลุม่ นีเ้ รียกว่า เภสัชกรชายแดน  ในการทำ�งาน
พบว่ า มี เรื่ อ งราวมากมายที่ ต้ อ งจั บ ตา นอกจากยาชุ ด ตามชายแดน ที่ มี ข ายเกลื่ อ นกลาดทั้ ง ในร้ า นชำ �  ในร้ า นยา                              
ในคลินิกแล้ว ยังมีการส่งออกสเตียรอยด์ไปประเทศเพื่อนบ้านถึงปีละมากกว่า 100 ล้านเม็ด ขณะเดียวกันก็มีการลักลอบ
นำ�เข้าสเตียรอยด์จากจีนจำ�นวนมาก มียาสมุนไพรและยาโบราณ ที่เชื่อว่าลักลอบผสมสเตียรอยด์มากมาย
มีความจำ�เป็นทีเ่ ครือข่ายบุคลากรสุขภาพ โดยเฉพาะเภสัชกร ทีจ่ ะต้องรวมกลุม่ แลกเปลีย่ นข้อมูลและประสบการณ์
การเฝ้ า ระวั ง ในพื้ น ที่ รวมถึ ง การทำ � งานชุ ม ชนด้ ว ย เพราะปั ญ หาที่ ด่ า น เป็ น เรื่ อ งยากมากในการแก้ ไข ต้ อ งการ                         
ความเชี่ยวชาญเฉพาะมาประกอบการทำ�งาน
หน่วยงานที่ด่าน ควรได้ทำ�งานบูรณาการกัน ดูแลทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อให้สมดุลทั้งเรื่องเศรษฐกิจและ                 
การคุ้มครองผู้บริโภค
ในระดับประเทศ จะต้องมีการพัฒนาด้านการประสานงาน การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลหือชุดความรู้
ควรมีศูนย์นโยบายที่เป็นคลังข้อมูลแบบ BIG data และประสานภาระหน้าที่มิให้เกิดช่องโหว่ได้
กพย.กำ�หนดให้หวั ข้อเรือ่ งยาชายแดนเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งให้ความสำ�คัญในระดับต้นๆ แต่ยงั ไม่มชี ดุ ความรู้ ประสบการณ์
และข้อมูลมากพอ จึงสนับสนุนให้มีการสำ�รวจและสะท้อนสภาพปัญหาเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และจะสนับสนุนต่อไป
ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารระหว่างแผนงานศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กลุม่ ศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพ วิชาการและเครือข่ายประชาชน
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการ ประจำ�ฉบับ - สุภนัย ประเสริฐสุข / สรชัย จำ�เนียรดำ�รงการ
กองบรรณาธิการ - ไพลิน สาระมนต์ / อิ่นแก้ว สิงห์แก้ว / เมฆินทร์ คุณแขวน / อิ่นแก้ว สิงห์คำ� / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี / 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 บล็อก: www.thaidrugwatch.org/blog ยูทูบ: www.youtube.com/thaidrugwatch
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/thaidrugwatch ทวิตเตอร์: twitter.com/thaidrugwatch

แนะนำ�เว็บไซต์
ไพจิตรา กตัญญูตะ

ยาวิ พ ากษ์ ฉ บั บ ยาชายแดนนี้ มี                 
1 เว็บไซต์ และ 1 เพจจากเฟสบุ๊คมาแนะนำ�กัน
โ ด ย ข อ เริ่ ม จ า ก เ พ จ เ ภ สั ช ก ร ช า ย แ ด น                  
(https://www.facebook.com/borderpharmacist)  เพจนีเ้ ป็นอีกหนึง่ ช่องทางในการกระจาย
ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ต่างๆ            
ในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย โดยมีทั้ง
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น วิ ช าการ/ความรู้ ข้ อ มู ล จาก            
ภาครั ฐ เกี่ ย วกั บ ประกาศการควบคุ ม การ               
นำ�เข้ายาในพืน้ ทีช่ ายแดนด่านกรมศุลกากรต่างๆ รวมทัง้ ข้อมูลสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงเกีย่ วกับยา การลักลอบ
นำ�ยาเข้ามายังไทยในพืน้ ทีช่ ายแดน เพือ่ ให้ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขได้เข้าถึงข้อมูลกันได้งา่ ยและเร็วขึน้
ซึง่ จะเอือ้ ให้สามารถป้องกันปัญหาหรืออันตรายได้อย่างทันท่วงที โดยเพจนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนการดำ�เนินงานจาก
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
(กพย.)
ส่ ว นอี ก 1 เว็ บ ไซต์ ที่ นำ � มาแนะนำ � ใน               
ฉบับฯ นี้ เป็นเว็บไซต์ของสำ�นักด่านอาหารและยา
สั ง กั ด สำ � นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข (http://www.fda.moph.go.th/
sites/Logistics/Pages/Main.aspx) โดยในเว็บไซต์นี้
จะมีข้อมูล แบบฟอร์มเอกสาร ขั้นตอนในการขอนำ�
ยาเข้ามายังประเทศไทย โดยจะมีการแบ่งประเภท   
ข้อมูลหลักๆ ทั้งหมด 6 ประเภทคือ ยา อาหาร
เครื่องสำ�อาง วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ และการนำ�เข้าสินค้าทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ ในเว็บฯ ยังมีข้อมูล
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการนำ�เข้ายาและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

เรื่องจากปก

ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำ�ภู
เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน
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สถานการณ์สเตียรอยด์
และยาอันตรายยอดฮิต
ยาชายแดน เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องของคนชายขอบพื้นที่ชายแดนแต่เพียงอย่างเดียว แต่กำ�ลังคืบคลาน
เข้ามาถึงชุมชนภายในประเทศ เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพข้ามแดนได้ตดิ ตามสำ�รวจ
และเก็บข้อมูลในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ มีดา่ นชายแดนทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและด่านทีไ่ ม่เป็นทางการ
เช่นจุดผ่อนปรน ด่านวัฒนธรรมหลายแห่งใน จ.เลย, หนองคาย, บึงกาฬและมุกดาหาร ได้พบข้อมูลการลักลอบ
นำ�เข้ายาอันตราย ยาควบคุมพิเศษเพื่อมาจำ�หน่ายในประเทศไทยหลายครั้ง
ขณะที่ข้อมูลของเครือข่ายฯซึ่งทำ�งานในพื้นที่ภาคเหนือก็มีลักษณะที่คล้ายกันกล่าวคือ มีการตรวจสอบ
พบยาสเตียรอยด์ (Dexamethasone) และยาแก้ปวด Piroxicam ซึ่งมีฉลากแสดงภาษาจีนเกือบทุกพื้นที่  
ในพื้นที่เชียงราย น่าน ตากและประจวบคีรีขันธ์ มีกรณีรายใหญ่ๆ แต่ยังไม่สามารถจับกุมผู้กระทำ�ผิดได้
เพราะไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของ โดยยาดังกล่าวถูกนำ�มาจัดเป็นยาชุด “ หมอทหาร ” กระจายขายในชุมชนต่างๆ
ทั่วประเทศในปัจจุบัน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีระบบดักจับปัญหาและขาดกลไกสะท้อนจาก
พืน้ ทีห่ น้าด่านของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทีจ่ ะป้องกันยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
ไม่ให้เข้ามาสู่ประเทศไทยได้
ตัวอย่างเหตุการณ์การลักลอบนำ�เข้ายาและเภสัชเคมีภัณฑ์สเตียรอยด์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ศุลกากรหนองคายร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาหนองคาย ได้ทำ�การ
ตรวจค้นรถโดยสารสาธารณะประจำ�สะพานมิตรภาพไทย-ลาว บริเวณช่องตรวจรถโดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ
ขณะทำ�การตรวจค้นพบถุงพลาสติกลายการ์ตูนวางอยู่ภายในรถโดยสาร และไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ                   
ซึ่งเมื่อเปิดถุงตรวจพบขวดพลาสติกสีขาว ระบุชื่อยา Dexamethasone และ Piroxicam รวม 170,000 เม็ด จึงได้
ทำ�การยึดไว้
ที่ จ.เลย พบสเตียรอยด์ฉลากภาษาจีนข้ามแดนมาจากประเทศลาว โดยแม่ค้าชาวม้งนำ�ข้ามมาขาย  
บริเวณตลาดชายแดน อ.เชียงคาน ซึ่งสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยได้ไปตรวจสอบและดำ�เนินคดี โดยพบทั้ง
ยาสเตียรอยด์ฉลากภาษาจีน ยาชุด และยาอื่นๆที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย แม่ค้าชาวม้งให้ข้อมูลว่า                    
นำ�ยามาจาก สปป.ลาว เพื่อมาขายให้ทั้งชาวไทยและชาวลาว
3

ในพืน้ ที่ จ.มุกดาหาร บริเวณด่านชายแดนไทย-สะหวันนะเขต ศุลกากรมุกดาหารและเจ้าหน้าทีด่ า่ นอาหาร
และยา ได้ตรวจพบการลักลอบนำ�เข้ายาไม่มีทะเบียน ยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย รวมถึงสเตียรอยด์                 
ฉลากภาษาจีน พร้อมยาชุดจำ�นวนหนึง่ จากแม่คา้ ชาวเวียดนาม โดยให้การกับเจ้าหน้าทีว่ า่ นำ�เข้ามาเพือ่ จำ�หน่าย
ให้กับชาวเวียดนามที่เจ็บป่วยเป็นหลัก ไม่ได้ตั้งใจนำ�มาขายให้กับคนไทยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามมีข้อมูลว่า               
พบยาลักษณะดังกล่าววางขายอยู่ในร้านขายยาในตัวเมืองจ.มุกดาหารด้วยเช่นกัน
ภาคเหนือ
ในพื้นที่อ.เวียงแก่น และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีการวางขายยาสเตียรอยด์อย่างแพร่หลายในตลาดนัด
ชายแดน จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่านำ�มาจำ�หน่ายให้ทั้งชาวไทยทั้งขายปลีกและขายส่ง และขายให้ชาวม้ง
และชาวลาวที่ข้ามแดนมาซื้อและขายของที่ตลาดนัด
ในจ.เชียงรายนั้น เชียงแสนและเชียงของ มีด่านขนาดใหญ่ที่มีสินค้าจากจีนเข้าออกจำ�นวนมาก ศุลกากร
และเภสัชกรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ(จนท.ด่านอาหารและยาต้องวิง่ ทำ�งานเพือ่ รับผิดชอบ 2 ด่าน
คือเชียงแสนและเชียงของ ) ดำ�เนินการตรวจค้นพบแม่คา้ ชาวเวียดนามลักลอบนำ�เข้ายาแก้ปวด ยาสเตียรอยด์และ
ยาระงับปวดกลุ่ม NSAIDs จากประเทศเวียดนามและจีน เข้ามาในประเทศไทย โดยยาดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาต          
ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายจะนำ�ไปขายในตัวเมือง จ.เชียงใหม่
กาลครั้งหนึ่ง ระหว่างที่เครือข่ายติดตามปัญหาฯทำ�งานอยู่ในพื้นที่เชียงของเพื่อเก็บข้อมูล ก็ได้รับข้อมูล
จากเจ้าหน้าทีด่ า่ นอาหารและยาว่า ทีฝ่ งั่ สปป.ลาวแขวงบ่อแก้ว เจ้าหน้าทีข่ องทางการลาวได้ตรวจพบไซบูทรามีน
จำ�นวนหนึ่ง กำ�ลังจะถูกนำ�ข้ามมาที่ประเทศไทย (แต่ยังไม่สำ�เร็จ ถูกทางการลาวตรวจสอบพบก่อน – กฎหมาย
ยาของสปป.ลาว มีเรื่องของการควบคุมการส่งออกยาด้วย)

ภาคตะวันออก
เครือข่ายเภสัชกรปฐมภูมิ ได้รายงานข้อมูลการเยี่ยมบ้านในพื้นที่ อ.เมือง จ.ตราด  พบว่ามีผู้ป่วยที่ใช้ยา
สเตียรอยด์ ซึ่งมีฉลากภาษาจีน เช่นเดียวกับที่พบในหลายพื้นที่ของประเทศ
จากข้อมูลดังกล่าว มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการลักลอบนำ�เข้ารายย่อยและสถานที่เกิดเหตุ
ก็เกิดเฉพาะพื้นที่ชายแดนเท่านั้น ซึ่งไม่น่าจะจัดว่าเป็นความเสี่ยงที่รุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสุขภาพ
ของคนไทยได้
แต่ในความเป็นจริง การลักลอบนำ�เข้าดังกล่าวไม่ได้เกิดขึน้ แต่ในลักษณะกองทัพมดและในพืน้ ทีช่ ายแดน
เท่านั้น มีข้อมูลว่ายาหลายตัวมีเป้าหมายจะส่งเข้าไปในพื้นที่เขตเมือง เช่นเชียงใหม่ เชียงราย และบางพื้นที่ก็พบ        
สเตียรอยด์ทไี่ ม่ได้ขนึ้ ทะเบียนในประเทศไทย วางขายและอยูใ่ นหมูบ่ า้ นกลางเมือง จ.ตราด อย่างไรก็ดพี นื้ ทีช่ ายแดน
ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะสเตียรอยด์ลักลอบนำ�เข้ามาในประเทศไทยเท่านั้น ยังพบสเตียรอยด์ไม่มีทะเบียนสัญชาติไทย
(สเตียรอยด์ใต้ดิน ไม่มีทะเบียนเหมือนที่ระบาดอย่างแพร่หลายในประเทศไทย) ลักลอบข้ามแดนไปยังประเทศ               
เพื่อนบ้านด้วย
ช่วงเดือนพฤษภาคม 2016 กรมอาหารและยา สปป.ลาวได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการให้          
เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเฝ้ า ระวั ง การกระจายยาสเตี ย รอยด์ ที่ ลั ก ลอบนำ � เข้ า จากประเทศไทย                              
พบ Dexamethasone ฉลากข้อความภาษาไทยและภาษาลาว ไม่มีทะเบียน ไม่ระบุแหล่งผลิต และไม่มีข้อมูล                 
วันเดือนปีที่ผลิต/หมดอายุ ลักษณะเดียวกับที่มีการระบาดอยู่ในประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะมีการลักลอบ                     
ส่งข้ามแดนจากประเทศไทย

ที่มา : กรมอาหารและยา สปป.ลาว
ที่มา : กรมอาหารและยา สปป.ลาว
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สเตียรอยด์นอกกฎหมายมิใช่มีปัญหาเฉพาะขาเข้า ส่งออกก็มีไม่เบา
มีคำ�ถามมาโดยตลอดว่าสเตียรอยด์ในประเทศไทยนั้นมาจากไหนบ้าง มีเส้นทางอย่างไร การเกิดขึ้น           
ของระบบจัดการฐานข้อมูล FDA Reporter ของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ช่วยทำ�ให้เห็นภาพทีช่ ดั เจน
มากยิ่งขึ้น แม้จะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์
ปริมาณการนำ�เข้า ผลิต และส่งออกนั้นมีความแตกต่างกันจำ�นวนมาก นำ�ไปสู่คำ�ถามว่าผงเคมี                          
สเตียรอยด์ที่นำ�เข้ามานั้นหายไปไหน การตรวจสอบพบว่ามีการส่งออกจำ�นวนมากเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น                      
ทั้งๆที่เป้าหมายปลายทางนั้นไม่ได้อยู่ในเส้นทางการขนส่งนั้นแต่อย่างใด
เป็นไปได้หรือไม่ว่ายาจำ�นวนมหาศาลดังกล่าวจะไม่ได้ถูกส่งออกไปจริง แต่มีการหมุนเวียนกลับเข้ามา
ในประเทศ เป็นสเตียรอยด์ทไี่ ม่ตอ้ งเข้าสูร่ ะบบการกำ�กับดูแลของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลายเป็น
สเตียรอยด์ใต้ดินกระจายสู่พื้นที่ต่างๆ อีกหนึ่งช่องทางที่มีจำ�นวนมาก

ผู้ให้ข้อมูลระดับจังหวัดที่ตั้งของด่านให้ข้อมูลกับเครือข่ายว่า เคยได้รับการประสานงานจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ให้ดำ�เนินการตรวจสอบการจำ�หน่ายและบัญชีซื้อขายของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่  
โดยจากการตรวจสอบผู้ให้ข้อมูลไม่พบความผิดปกติและมีการจัดทำ�บัญชีถูกต้อง เครือข่ายติดตามปัญหา                     
ได้เข้าพื้นที่และได้ติดตามและค้นหาบริษัททั้งหมดซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดดังกล่าวพบเพียง 2 แห่งเท่านั้นที่มีตัวตน
ตั้งอยู่ในพื้นที่จริง ขณะที่อีก 2 บริษัทนั้นไม่พบตามที่ระบบ FDA Reporter แจ้งไว้
ข้อมูลในระดับต้นน้ำ�พบว่าการนำ�เข้าสเตียรอยด์น้ันสามารถนำ�เข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่ยาก              
ระบบการกำ�กับดูแลนั้นใช้การตรวจสอบและกำ�กับผ่านระบบรายงานและความร่วมมือจาก FDA Reporter ซึ่ง
ปัญหาทีพ่ บมี 2 กลุม่ คือ สเตียรอยด์น�ำ เข้าถูกต้องแต่ส�ำ แดงจำ�นวนไม่ตรงกับทีน่ �ำ เข้าจริง(น้อยกว่าทีเ่ ป็นจริง) และ                    
สเตียรอยด์ลักลอบนำ�เข้าโดยสำ�แดงเท็จเป็นสินค้าอื่น
ดังนั้น คงต้องพัฒนาระบบควบคุมสเตียรอยด์ให้ดีกว่านี้ เพื่อที่จะได้คุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัย                  
ได้มากขึ้น

สเตียรอยด์ส่งออกจำ�นวนมากเฉพาะพื้นที่ด่านชายแดนแห่งหนึ่ง
ข้อมูลจากการตรวจสอบในระบบ FDA Reporter FN  พบยาสเตียรอยด์จำ�นวนหลักร้อยล้านเม็ดส่งออก
ไปยังต่างประเทศ ณ บริเวณด่านชายแดนเพียงแห่งเดียว โดยการส่งออกสเตียรอยด์ Dexamethasone สูงสุด                 
5 อันดับแรกของประเทศไทยมีการส่งออกที่บริเวณด่านชายแดนในจังหวัดแห่งหนึ่งถึง 4 แห่งในช่วงเวลา 2 ปี            
( ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556  ถึง 1 มกราคม 2558 )
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ
บริษัท N (นามสมมติ)
บริษัท PD (นามสมมติ)
บริษัท PB (นามสมมติ)
บริษัท SG (นามสมมติ)
บริษัท MS (นามสมมติ)

6

ที่อยู่
จ.ชายแดนแห่งหนึ่ง (1)
จ.ชายแดนแห่งหนึ่ง (1)
จ.ชายแดนแห่งหนึ่ง (1)
จ.ชายแดนแห่งหนึ่ง (1)
จ.ชายแดนแห่งหนึ่ง (2)

ยอดการส่งออก(เม็ด)
104,608,000.00
69,237,000.00
44,842,000.00
22,064,000.00
5,261,000.00
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หมุนดูโลก

นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

ปั จ จุ บั น มี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งการข้ า มแดน หรื อ ชายแดนในมิ ติ ต่ า งๆมากมาย มี ศั พ ท์ ที่ มี ค วามหมาย                      
ใกล้เคียงกัน คือ trans border, trans boundary และ cross border  
Trans border movement มีผู้บัญญัติว่า หมายถึงการเคลื่อนย้ายของสินค้า (และอื่นๆ) ข้ามเขตระหว่าง
แผ่นดินจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และอยู่ในทวีปเดียวกัน เชื่อกันว่าการเคลื่อนย้ายนี้
จะมีประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
Transboundary หมายถึงการข้ามพรมแดน  เช่นระบุใน ‘ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามพรมแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution)’    
Cross-border มีความหมายที่กว้างกว่า คือหมายถึงความแตกต่างระหว่างประเทศ หรือเกี่ยวข้องกับ                
คนที่มาจากหลายประเทศ บ้างใช้คำ�ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (international relation)   
เนื่องจากการแก้ปัญหาด้านยาบริเวณชายแดน ต้องคำ�นึงถึงมิติต่างๆที่หลากหลาย เช่น วัฒนธรรม
กฎหมาย การประสานความร่วมมือ การขนย้าย การจัดการด้านสุขภาพ การเฝ้าระวัง การป้องกัน และ                         
ผลกระทบในด้านต่างๆ จึงต้องการการศึกษาด้วยศาสตร์ต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ มานุษยวิทยา
เภสัชศาสตร์สังคม  
ในการเริ่มต้นศึกษาระบบยาชายแดน กพย. และ สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                        
ได้ร่วมมือกับ  National Center for Scientific Research (CNRS), France: CERMES3 (Research Unit of Science,
Medicine, Health and Society - CNRS/EHESS/INSERM) ประเทศฝรัง่ เศส จัดกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย 3 กิจกรรม
ที่นำ�ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และเกิดการต่อยอดในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบยาชายแดน ดังนี้   
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 1 ครั้ง เรื่อง “Pharmaceutical
practices in Southeast Asia:   Healthy Borders, Disease Prevalence and Pharmaceutical Practices in                   
ASEAN” เมื่ อ 8-9 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2558 การประชุ ม ฯนี้ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ วิ เ คราะห์ เ ภสั ช ปฏิ บั ติ ใ นเอเซี ย                             
ตะวันออกเฉียงใต้ ในมิติต่างๆ เช่น การผลิตเภสัชภัณฑ์ การกระจาย และการบริโภค เป็นการรวบรวมนักวิจัย              
ในแง่มุมวิจัยและศาสตร์ที่หลากหลาย ด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์  รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์  และ
ด้ า นเภสั ช ศาสตร์ เพื่ อ ทำ � การวิ เ คราะห์ ก ารเคลื่ อ นย้ า ยแบบต่ า งๆ ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เมื่ อ เข้ า สู่                        
economic integration ของ ASEAN   
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2. การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ประเทศฝรั่งเศส ช่วงเวลา 13-14 มิถุนายน 2559 ซึ่งต่อมาได้นำ�บทสรุป
จากทีป่ ระชุมมาพัฒนาจนได้บทความวิชาการ  ชือ่   Regulation Multiple.  Pharmaceutical Trajectories and Modes
of Control in the ASEAN   ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในปีหน้า(พ.ศ.2561)แล้ว บทความนี้ได้นำ�เสนอ                          
ทัง้ การทบทวนและมุมมองของการวิเคราะห์หลักการควบคุมยา ทีเ่ ดิมมักเป็นระบบทีม่ งุ่ เน้นอำ�นาจหรือระบบสถาบัน
(เชิงโครงสร้าง) ที่รัฐและองค์กรระหว่างประเทศมีบทบาทสำ�คัญในการควบคุมหรือกำ�หนดกรอบการควบคุม             
แต่ในมิติทางสังคมศาสตร์พบว่า ยังคงมีช่องว่างในการหาทางออก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดความสนใจกิจการ
ภายในหรือกิจการระหว่างประเทศ ขาดมุมมองทางการเมืองเชิงนิเวศน์ ขาดมุมมองทางการค้าที่อาจขัดแย้ง            
กับความสนใจเรื่องสุขภาพ รัฐมักพยายามหาทางออกด้วยมุมมองทางการควบคุมเชิงสถาบันอย่างเดียว                          
ซึ่ งมั ก ไม่ ได้ ผ ล ดั งนั้ น ในการวิ เ คราะห์ ก ลไกการควบคุ ม ยา (pharmaceutical regulation) จึ งต้ อ งอาศั ย                           
การประสานศาสตร์และมิติที่หลากหลาย บทความนี้ได้แยกแยะชั้นต่างๆของระบบการควบคุมที่หลากหลาย
เนื่ อ งจากระบบการควบคุ ม ของประเทศสมาชิ ก ในอาเซี ย นมี ค วามเข้ ม แข็ ง ไม่ เ ท่ า กั น มี ค วามหลากหลาย                             
มีความขัดแย้ง มีความซ้ำ�ซ้อน และมีช่องว่างระหว่างกัน
3. การอภิปรายลักษณะ Panel  ในหัวเรื่อง Combining Drugs: Polytherapy and the Association of
Medicinal Substances in Asia ในที่ประชุม ICAS 10 (International Convention of Asia Scholars) จัดเมื่อ                             
20-23 กรกฏาคม 2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในหัวข้อหลักนี้มีหัวข้อย่อย 4 เรื่อง ที่เชื่อมร้อยต่อมาจากเรื่อง              
การเคลื่อนย้ายของสินค้าและวัฒนธรรมในภูมิภาค นำ�มาเจาะลึกปัญหาร่วม คือ ปัญหายาสูตรผสม ยาชุด                 
การรักษาด้วยยาหลายชนิด การตลาดอาหารเสริมที่มาจากสมุนไพรหลายชนิด  หัวข้อย่อย มีดังนี้   
a. Models of Drug Effects in Combination Drug Therapies in India: Combination or Contradiction?
b. Re-assembling Drugs in Cambodia. An Anthropology of thnam psohm
c. Yachud in Thailand: The Public Health Scenario, Health Professions Responses, and Consumers
Perspectives
d. Global Pharmaceutical Mixtures: Artemisinin-based Therapies from Formulations to Molecular
Combinations (1975-2005)
e. Informing Vita plus: A Case Study of the Reconfiguration of Filipino Health Herbs
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หมุนดูโลก

นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

ปั จ จุ บั น มี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งการข้ า มแดน หรื อ ชายแดนในมิ ติ ต่ า งๆมากมาย มี ศั พ ท์ ที่ มี ค วามหมาย                      
ใกล้เคียงกัน คือ trans border, trans boundary และ cross border  
Trans border movement มีผู้บัญญัติว่า หมายถึงการเคลื่อนย้ายของสินค้า (และอื่นๆ) ข้ามเขตระหว่าง
แผ่นดินจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และอยู่ในทวีปเดียวกัน เชื่อกันว่าการเคลื่อนย้ายนี้
จะมีประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
Transboundary หมายถึงการข้ามพรมแดน  เช่นระบุใน ‘ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามพรมแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution)’    
Cross-border มีความหมายที่กว้างกว่า คือหมายถึงความแตกต่างระหว่างประเทศ หรือเกี่ยวข้องกับ                
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กฎหมาย การประสานความร่วมมือ การขนย้าย การจัดการด้านสุขภาพ การเฝ้าระวัง การป้องกัน และ                         
ผลกระทบในด้านต่างๆ จึงต้องการการศึกษาด้วยศาสตร์ต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ มานุษยวิทยา
เภสัชศาสตร์สังคม  
ในการเริ่มต้นศึกษาระบบยาชายแดน กพย. และ สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                        
ได้ร่วมมือกับ  National Center for Scientific Research (CNRS), France: CERMES3 (Research Unit of Science,
Medicine, Health and Society - CNRS/EHESS/INSERM) ประเทศฝรัง่ เศส จัดกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย 3 กิจกรรม
ที่นำ�ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และเกิดการต่อยอดในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบยาชายแดน ดังนี้   
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 1 ครั้ง เรื่อง “Pharmaceutical
practices in Southeast Asia:   Healthy Borders, Disease Prevalence and Pharmaceutical Practices in                   
ASEAN” เมื่ อ 8-9 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2558 การประชุ ม ฯนี้ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ วิ เ คราะห์ เ ภสั ช ปฏิ บั ติ ใ นเอเซี ย                             
ตะวันออกเฉียงใต้ ในมิติต่างๆ เช่น การผลิตเภสัชภัณฑ์ การกระจาย และการบริโภค เป็นการรวบรวมนักวิจัย              
ในแง่มุมวิจัยและศาสตร์ที่หลากหลาย ด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์  รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์  และ
ด้ า นเภสั ช ศาสตร์ เพื่ อ ทำ � การวิ เ คราะห์ ก ารเคลื่ อ นย้ า ยแบบต่ า งๆ ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เมื่ อ เข้ า สู่                        
economic integration ของ ASEAN   
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เนื่ อ งจากระบบการควบคุ ม ของประเทศสมาชิ ก ในอาเซี ย นมี ค วามเข้ ม แข็ ง ไม่ เ ท่ า กั น มี ค วามหลากหลาย                             
มีความขัดแย้ง มีความซ้ำ�ซ้อน และมีช่องว่างระหว่างกัน
3. การอภิปรายลักษณะ Panel  ในหัวเรื่อง Combining Drugs: Polytherapy and the Association of
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การเคลื่อนย้ายของสินค้าและวัฒนธรรมในภูมิภาค นำ�มาเจาะลึกปัญหาร่วม คือ ปัญหายาสูตรผสม ยาชุด                 
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a. Models of Drug Effects in Combination Drug Therapies in India: Combination or Contradiction?
b. Re-assembling Drugs in Cambodia. An Anthropology of thnam psohm
c. Yachud in Thailand: The Public Health Scenario, Health Professions Responses, and Consumers
Perspectives
d. Global Pharmaceutical Mixtures: Artemisinin-based Therapies from Formulations to Molecular
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จับกระแส

ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

สถานการณ์
ยาชายแดน
ในต่างประเทศ

       บริเวณชายแดนต้องมีการดำ�เนินการร่วมกัน
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ มี อ ยู่ ปั ญ หาอาจแยกได้ เ ป็ น                             
2 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1) ประเด็นสุขภาพทัว่ ไป การป้องกัน
โรคติดต่อ การควบคุมภัยพิบัติ และอื่นๆ ประชากร          
ในท้องถิน่ ในบริเวณชายแดนบางแห่งทราบเป็นอย่างดีวา่
อาจไปใช้บริการทางการแพทย์ ณ สถานบริการสุขภาพ
ที่ใกล้ที่สุดในประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายกว่าสถานบริการ
ในประเทศของตนเอง ซึ่งในบางแห่ง ประเด็นนี้ยังคงเป็น
ความท้าทายสำ�คัญ 2) ประเด็นการลักลอบขนยาเสพติด
หรือค้าปลีกยาข้ามชายแดน

ประเด็นสุขภาพ
การศึกษาพบว่า เมื่อไม่นานมานี้ ใบสั่งยาจากต่างพรมแดนประมาณครึ่งหนึ่งไม่มีการจ่ายยาจริง*                 
ซึง่ ทำ�ให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะกับผูป้ ว่ ยทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณชายแดน ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง และผูป้ ว่ ยโรคหายาก ประกาศ
Commission Implementing Directive ใหม่ในสหภาพยุโรป ได้วางมาตรการช่วยให้ยอมรับใบสัง่ ยาทีอ่ อกในประเทศ
สมาชิกประเทศอื่นได้ง่ายขึ้น โดยมีการกำ�หนดชุดองค์ประกอบในใบสั่งยาข้ามแดนขึ้นมาใช้ร่วมกันเพื่อช่วย                  
อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้จ่ายยา (เภสัชกร) ในการระบุตัวตนผู้สั่งยา ผู้ป่วย และยาที่สั่ง องค์ประกอบชุดนี้              
คาดว่าจะเพิ่มอัตราการจ่ายยาตามใบสั่งยาข้ามแดนจาก 50% เป็น 70%
ตารางแสดงรายการองค์ประกอบที่ต้องมีในใบสั่งยาข้ามแดน
องค์ประกอบ
นามสกุล
ชื่อ (เขียนชื่อเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ)
วันเดือนปีเกิด
วันที่ออกใบสั่งยา
นามสกุล
ชื่อ (เขียนชื่อเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ)
คุณวุฒิทางวิชาชีพ
รายละเอียดการติดต่อโดยตรง (อีเมล และโทรศัพท์หรือโทรสารพร้อมด้วยรหัส
ระหว่างประเทศ)
ที่อยู่ที่ทำ�งาน (รวมถึงชื่อประเทศสมาชิก)
ลายมือชือ่ (แบบเขียนหรือดิจทิ ลั โดยขึน้ อยูก่ บั สือ่ ทีเ่ ลือกใช้ในการออกใบสัง่ ยา)

ช่วยอำ�นวยความสะดวกเรื่องใด
การระบุตัวตนผู้ป่วย

การพิสูจน์ว่าใบสั่งยาเป็นของจริง
การระบุตัวตนผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพที่สั่งยา

องค์ประกอบ
“ชื่อสามัญ” ดังที่กำ�หนดโดยมาตรา 1 ของ Directive 2001/83/EC ของ
รัฐสภายุโรป และของสภาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2544 ว่าด้วยกฎหมาย
ของประชาคมยุโรปที่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ยาสำ�หรับมนุษย์
ชื่อการค้าหาก:
(ก) ผลิตภัณฑ์ที่สั่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาชีวภาพ
(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่สั่งยาเห็นว่าจำ�เป็นทางการแพทย์
ในกรณีนั้นให้ใบสั่งยาระบุเหตุผลที่ควรใช้ชื่อการค้าไว้โดยสังเขป
สูตรตำ�รับยา (ยาเม็ด สารละลาย ฯลฯ)
ปริมาณ
ความแรง
ขนาดยา

ช่วยอำ�นวยความสะดวกเรื่องใด
การระบุผลิตภัณฑ์ที่สั่ง
ตามที่เกี่ยวข้อง

มีกรณีศึกษาที่รายงานว่า ตั้งแต่นำ�โครงการ “(I)ZOM” เข้ามา ผู้เอาประกันของบริษัทประกันสุขภาพ               
CZ ของเนเธอร์แลนด์ และผู้เอาประกันของบริษัทสุขภาพ AOK ของเยอรมนี ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน                            
ตรงแม่น้ำ�เมิซ-ไรน์, ไรน์-วาล และไรน์-เมิซ-ทะเลเหนือ ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์ผู้ตรวจอิสระเพื่อไปรักษา
ในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ผู้เอาประกันเหล่านี้จะได้รับแบบฟอร์ม E112 จากบริษัทประกันสุขภาพของตนแทน                 
และจะถือพร้อมบัตรประกันสุขภาพระหว่างประเทศ (HealthCard International, HCI) ไปใช้บริการทางการแพทย์
บางอย่ า งในประเทศเพื่ อ นบ้ า นได้ ฟ รี ขอบเขตของบริ ก ารดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ การรั ก ษาพยาบาลทั่ ว ไปโดย                           
แพทย์เฉพาะทาง การให้ยา การรักษาในโรงพยาบาล ตลอดจนการให้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์                   
ทางการแพทย์ แ ละการบริ บ าลทางการแพทย์ ที่ ทั น สมั ย เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ เ พิ่ ม เติ ม แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การบริ บ าล                         
ทางทันตกรรม บัตรนี้เข้ามาแทนที่วิธีดำ�เนินการที่กำ�กับโดยกฎหมายระหว่างรัฐบาล นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังจะได้รับ
หนังสือเดินทางผูป้ ว่ ย (patient’s passport) ด้วย ซึง่ จะทำ�ให้แพทย์ผรู้ กั ษาแลกเปลีย่ นข้อมูลต่างๆ(เช่น ผลการรักษา
การให้ยา)ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจได้ง่าย โดยจะใช้หนังสือเดินทางเฉพาะเมื่อมีความยินยอม                      
จากผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ยังคงมีปัญหาและ/หรือความท้าทายอีกมากมายที่ต้องได้รับการแก้ไข                       
ที่สำ�คัญที่สุด คือ การเรียกร้องในส่วนที่เกี่ยวกับยา การขาดความรู้เกี่ยวกับยาในประเทศบ้านเกิดของผู้ป่วย
กระบวนการทางธุรการที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

* ระบบการสั่งและจ่ายยาของประเทศที่ศึกษานั้นแยกจากกันโดยเด็ดขาด คือแพทย์เป็นผู้สั่งยาเท่านั้น ส่วนหน้าที่จ่ายยา
เป็นของเภสัชกร
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จับกระแส

ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

สถานการณ์
ยาชายแดน
ในต่างประเทศ

       บริเวณชายแดนต้องมีการดำ�เนินการร่วมกัน
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ มี อ ยู่ ปั ญ หาอาจแยกได้ เ ป็ น                             
2 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1) ประเด็นสุขภาพทัว่ ไป การป้องกัน
โรคติดต่อ การควบคุมภัยพิบัติ และอื่นๆ ประชากร          
ในท้องถิน่ ในบริเวณชายแดนบางแห่งทราบเป็นอย่างดีวา่
อาจไปใช้บริการทางการแพทย์ ณ สถานบริการสุขภาพ
ที่ใกล้ที่สุดในประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายกว่าสถานบริการ
ในประเทศของตนเอง ซึ่งในบางแห่ง ประเด็นนี้ยังคงเป็น
ความท้าทายสำ�คัญ 2) ประเด็นการลักลอบขนยาเสพติด
หรือค้าปลีกยาข้ามชายแดน

ประเด็นสุขภาพ
การศึกษาพบว่า เมื่อไม่นานมานี้ ใบสั่งยาจากต่างพรมแดนประมาณครึ่งหนึ่งไม่มีการจ่ายยาจริง*                 
ซึง่ ทำ�ให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะกับผูป้ ว่ ยทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณชายแดน ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง และผูป้ ว่ ยโรคหายาก ประกาศ
Commission Implementing Directive ใหม่ในสหภาพยุโรป ได้วางมาตรการช่วยให้ยอมรับใบสัง่ ยาทีอ่ อกในประเทศ
สมาชิกประเทศอื่นได้ง่ายขึ้น โดยมีการกำ�หนดชุดองค์ประกอบในใบสั่งยาข้ามแดนขึ้นมาใช้ร่วมกันเพื่อช่วย                  
อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้จ่ายยา (เภสัชกร) ในการระบุตัวตนผู้สั่งยา ผู้ป่วย และยาที่สั่ง องค์ประกอบชุดนี้              
คาดว่าจะเพิ่มอัตราการจ่ายยาตามใบสั่งยาข้ามแดนจาก 50% เป็น 70%
ตารางแสดงรายการองค์ประกอบที่ต้องมีในใบสั่งยาข้ามแดน
องค์ประกอบ
นามสกุล
ชื่อ (เขียนชื่อเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ)
วันเดือนปีเกิด
วันที่ออกใบสั่งยา
นามสกุล
ชื่อ (เขียนชื่อเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ)
คุณวุฒิทางวิชาชีพ
รายละเอียดการติดต่อโดยตรง (อีเมล และโทรศัพท์หรือโทรสารพร้อมด้วยรหัส
ระหว่างประเทศ)
ที่อยู่ที่ทำ�งาน (รวมถึงชื่อประเทศสมาชิก)
ลายมือชือ่ (แบบเขียนหรือดิจทิ ลั โดยขึน้ อยูก่ บั สือ่ ทีเ่ ลือกใช้ในการออกใบสัง่ ยา)

ช่วยอำ�นวยความสะดวกเรื่องใด
การระบุตัวตนผู้ป่วย

การพิสูจน์ว่าใบสั่งยาเป็นของจริง
การระบุตัวตนผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพที่สั่งยา

องค์ประกอบ
“ชื่อสามัญ” ดังที่กำ�หนดโดยมาตรา 1 ของ Directive 2001/83/EC ของ
รัฐสภายุโรป และของสภาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2544 ว่าด้วยกฎหมาย
ของประชาคมยุโรปที่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ยาสำ�หรับมนุษย์
ชื่อการค้าหาก:
(ก) ผลิตภัณฑ์ที่สั่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาชีวภาพ
(ข) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่สั่งยาเห็นว่าจำ�เป็นทางการแพทย์
ในกรณีนั้นให้ใบสั่งยาระบุเหตุผลที่ควรใช้ชื่อการค้าไว้โดยสังเขป
สูตรตำ�รับยา (ยาเม็ด สารละลาย ฯลฯ)
ปริมาณ
ความแรง
ขนาดยา

ช่วยอำ�นวยความสะดวกเรื่องใด
การระบุผลิตภัณฑ์ที่สั่ง
ตามที่เกี่ยวข้อง

มีกรณีศึกษาที่รายงานว่า ตั้งแต่นำ�โครงการ “(I)ZOM” เข้ามา ผู้เอาประกันของบริษัทประกันสุขภาพ               
CZ ของเนเธอร์แลนด์ และผู้เอาประกันของบริษัทสุขภาพ AOK ของเยอรมนี ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน                            
ตรงแม่น้ำ�เมิซ-ไรน์, ไรน์-วาล และไรน์-เมิซ-ทะเลเหนือ ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์ผู้ตรวจอิสระเพื่อไปรักษา
ในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ผู้เอาประกันเหล่านี้จะได้รับแบบฟอร์ม E112 จากบริษัทประกันสุขภาพของตนแทน                 
และจะถือพร้อมบัตรประกันสุขภาพระหว่างประเทศ (HealthCard International, HCI) ไปใช้บริการทางการแพทย์
บางอย่ า งในประเทศเพื่ อ นบ้ า นได้ ฟ รี ขอบเขตของบริ ก ารดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ การรั ก ษาพยาบาลทั่ ว ไปโดย                           
แพทย์เฉพาะทาง การให้ยา การรักษาในโรงพยาบาล ตลอดจนการให้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์                   
ทางการแพทย์ แ ละการบริ บ าลทางการแพทย์ ที่ ทั น สมั ย เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ เ พิ่ ม เติ ม แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การบริ บ าล                         
ทางทันตกรรม บัตรนี้เข้ามาแทนที่วิธีดำ�เนินการที่กำ�กับโดยกฎหมายระหว่างรัฐบาล นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังจะได้รับ
หนังสือเดินทางผูป้ ว่ ย (patient’s passport) ด้วย ซึง่ จะทำ�ให้แพทย์ผรู้ กั ษาแลกเปลีย่ นข้อมูลต่างๆ(เช่น ผลการรักษา
การให้ยา)ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจได้ง่าย โดยจะใช้หนังสือเดินทางเฉพาะเมื่อมีความยินยอม                      
จากผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ยังคงมีปัญหาและ/หรือความท้าทายอีกมากมายที่ต้องได้รับการแก้ไข                       
ที่สำ�คัญที่สุด คือ การเรียกร้องในส่วนที่เกี่ยวกับยา การขาดความรู้เกี่ยวกับยาในประเทศบ้านเกิดของผู้ป่วย
กระบวนการทางธุรการที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

* ระบบการสั่งและจ่ายยาของประเทศที่ศึกษานั้นแยกจากกันโดยเด็ดขาด คือแพทย์เป็นผู้สั่งยาเท่านั้น ส่วนหน้าที่จ่ายยา
เป็นของเภสัชกร
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ประเด็นการลักลอบ
การศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกพบว่า การเสพเฮโรอีนกำ�ลังเพิ่มสูงขึ้นโดยมีผู้เสพ                   
3.3 ล้านคนโดยประมาณในปัจจุบัน การผลิตเฮโรอีนในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่จำ�กัดอยู่ในส่วนที่มีการแข่งขัน                 
ทางการเมืองของประเทศเมียนมาร์ เฮโรอีนเกือบทั้งหมดที่ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเสพกันในแถบ               
เอเชียตะวันออกและแปซิฟกิ โดยแทบไม่พบนอกภูมภิ าคเลย เนือ่ งจากผูเ้ สพเฮโรอีนในภูมภิ าคนีส้ ว่ นใหญ่มถี นิ่ ทีอ่ ยู่
ในประเทศจีน การไหลทะลักของเฮโรอีนอย่างมีนยั สำ�คัญทีส่ ดุ จึงเกิดขึน้ ตรงชายแดนระหว่างรัฐฉานของเมียนมาร์
กับมณฑลยูนนานของจีนโดยตรง ส่วนใหญ่ขนส่งกันตามชายแดนโดยผู้ขนส่งเป็นรายๆ ซึ่งหลายคนมาจาก                
กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งของชายแดน เฮโรอีนปริมาณมากจะถูกส่งออกอีกครั้งจากจีนไปสู่ส่วนอื่นของ
ภูมภิ าคผ่านทางคุนหมิงซึง่ เป็นเมืองหลวงของยูนนานเป็นหลัก การขนส่งสารต้องห้ามระหว่างจีนกับเมียนมาร์นนั้
เป็นการขนส่งสองทางเนื่องจากจีนเป็นผู้ผลิตสำ�คัญของสารเคมีตั้งต้นที่จำ�เป็นต้องใช้ในการผลิตเฮโรอีน
การศึ ก ษาอี ก ชิ้ น หนึ่ ง ตรวจสอบแบบแผนของการขนส่ ง ยาข้ า มแดนในบริ เวณชายแดนประเทศ                           
จีน-เมียนมาร์ ผู้ศึกษาดำ�เนินการสำ�รวจในผู้ต้องขัง 578 รายในประเทศจีน ที่กำ�ลังรับโทษจำ�คุกในความผิด                  
ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาซึ่งเป็นความผิดฐานค้า ขนส่งและกระจายเฮโรอีนเป็นหลัก สรุปได้ว่าผู้กระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดส่วนใหญ่ที่ถูกจับโดยทางการจีนและรับโทษจำ�คุกเป็นเวลานานอยู่ในปัจจุบันเป็นผู้ขนส่งหรือ            
คนเดินยาระดับล่าง ผู้ค้ายาระดับบนจ้างกองทัพคนเดินยาขนาดใหญ่ที่ให้ทำ�ให้ตลาดเฮโรอีนในจีนอิ่มตัวโดย                  
เคลื่อนย้ายเฮโรอีนสองสามร้อยกรัมต่อคนต่อเที่ยว ซ้ำ�ๆกัน ในประเทศจีนเรียกวิธีนี้ว่า มดขนไข่ (ants moving
houses) มดเพศชายและหญิงเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นชาวนายากจน
การลักลอบพบบริเวณชายแดนในทวีปอื่นเช่นกัน เช่น ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโก ซึ่ง               
ความรุนแรงทีโ่ หดร้ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ายาของเม็กซิโกมีทงั้ การตัดศีรษะ การแขวนศพประจาน การวางระเบิด
ในรถยนต์ และการฆาตกรรมนักข่าวและข้าราชการหลายสิบคน ความรุนแรงได้แผ่จากชายแดนที่ติดกับ
สหรัฐอเมริกาเข้าไปด้านในของเม็กซิโกในรัฐมิโชอากังและเกร์เรโร ในรัฐตาเมาลีปัสซึ่งเป็นรัฐชายแดน และ                      
ในรัฐชีวาวาและบาฮากาลิฟอร์เนียซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของเมืองชายแดนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของเม็กซิโก ความรุนแรงขึน้ สูงถึงระดับ
เป็นเขตสงครามในช่วงปี พ.ศ. 2552 ถึง 2554 กลุ่มองค์กรอาชญากรรมได้แตกความหลากหลายของกิจกรรม
ทางอาญาของตนออกไปจนครอบคลุมการค้าปลีก การกรรโชก การลักพาตัว การโจรกรรมรถยนต์ การลักลอบ
นำ�คนเข้าหรือออก และวิสาหกิจผิดกฎหมายอื่นๆ
เอกสารอ้างอิง
1. Evaluation of border regions in the European Union (EUREGIO): final report. 2007 May. Available from http://
ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_23_frep_en.pdf.
2. Beittel JS. Mexico: organized crime and drug trafficking organizations. 2017 April 25. Available from https://fas.
org/sgp/crs/row/R41576.pdf.
3. United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific: A Threat
Assessment. 2013 Apr. Available from https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOCTA_EAP_web.pdf.
4. Van den Steen D. Cross-border health care: common rules on medical prescriptions when travelling to another
EU country. Eurohealth incorporating Euro Observer 2013;19 (4):28-30.
5. Zhang S, Chin K. Ants moving houses: the social organization of heroin trafficking in the China-Burma border
areas. Paper presented at the annual meeting of the American Society of Criminology (ASC). 2013 Dec 16. Available from
http://citation.allacademic.com/meta/p127219_index.html.

12

ใกล้ตัว

ภญ.ไพลิน สาระมนต์

โรงพยาบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย

ยาชายแดน: กรณีศึกษา

อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ จ.เชียงราย
และ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ภก.อิ่นแก้ว สิงห์แก้ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย

ภก.เมฆินทร์ คุณแขวน

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สถานการณ์การบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชนกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย ในร้านค้าและตลาดนัดทั่วไปมีทั้งยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ สเตียรอยด์ในรูปแบบยาชุดและ                 
ผสมลงไปในยาแผนโบราณ มีการใช้โฆษณาทางวิทยุชุมชน เพื่อกระตุ้นความต้องการอยากลองอยากใช้                      
โดยการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทำ�ให้ประชาชนในชุมชนใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมกันอย่าง          
แพร่หลาย
ชุมชนในอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็พบปัญหายาไม่เหมาะสมมากมาย แม้พื้นที่ในเขตป่าเขา            
ยากแก่การเข้าถึงก็ยังมียาเหล่านี้ปรากฏอยู่ในหมู่บ้าน เนื่องจากมีการลักลอบนำ�ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                       
ที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายข้ามแดนเข้ามายังประเทศไทยและกระจายเข้ามาในหมู่บ้าน
จากผลการเก็บข้อมูลของเครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน(คยช.)            
โดยการสนับสนุนของศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ในพื้นที่ชายแดน 2 จังหวัด คือจังหวัดเชียงราย
ในภาคเหนือ(เฉพาะอำ�เภอเชียงของและอำ�เภอเวียงแก่น)  และจังหวัดศรีสะเกษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(เฉพาะ
อำ�เภอภูสิงห์) มีสถานการณ์ดังนี้
1. สถานการณ์และการจัดการปัญหายาชายแดน: กรณีศึกษา อ.เชียงของ จ.เชียงราย
อำ�เภอเชียงของเป็นอำ�เภอทีอ่ ยูต่ ดิ ชายแดนไทย-ลาว และมีแนวชายแดนเป็นระยะทางประมาณ 100 กม.
ซึ่งมีการข้ามไปมาได้หลายจุด เดิมมีแต่จุดผ่อนปรนหาดบ้าย แต่ปัจจุบันมีการเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ทำ�ให้
การข้ามไปมาสะดวกมากขึ้น ทำ�ให้การนำ�เข้าและส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพมีมากขึ้นด้วย
นอกจากยาแผนปัจจุบันผิดกฎหมายที่มีจำ�หน่ายในตลาดชายแดน ตลาดนัดและร้านขายของชำ�แล้ว             
ยังมีการเร่ขายยาสมุนไพรตามหมู่บ้านต่างๆ อวดอ้างสรรพคุณด้านการรักษาที่ครอบคลุมเกือบทุกโรค ซึ่งเมื่อ              
นำ�มาตรวจสอบแล้ว พบว่ามากกว่าร้อยละ 90 มีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ปลอมปนอยู่ในผลิตภัณฑ์
ที ม ทำ � งาน อ.เชี ย งของได้ ทำ � การศึ ก ษาเส้ น ทางการกระจายยาที่ ไ ม่ เ หมาะสมของพื้ น ที่ พบว่ า                             
ยาหลายรายการมีตน้ ทางมาจากประเทศเพือ่ นบ้าน เนือ่ งจากอำ�เภอเชียงของมีแนวชายแดนเป็นระยะทางยาวไกล
การควบคุมกำ�กับยังมีแนวทางที่ไม่ชัดเจนและเข้มข้นพอ
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ประเด็นการลักลอบ
การศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกพบว่า การเสพเฮโรอีนกำ�ลังเพิ่มสูงขึ้นโดยมีผู้เสพ                   
3.3 ล้านคนโดยประมาณในปัจจุบัน การผลิตเฮโรอีนในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่จำ�กัดอยู่ในส่วนที่มีการแข่งขัน                 
ทางการเมืองของประเทศเมียนมาร์ เฮโรอีนเกือบทั้งหมดที่ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเสพกันในแถบ               
เอเชียตะวันออกและแปซิฟกิ โดยแทบไม่พบนอกภูมภิ าคเลย เนือ่ งจากผูเ้ สพเฮโรอีนในภูมภิ าคนีส้ ว่ นใหญ่มถี นิ่ ทีอ่ ยู่
ในประเทศจีน การไหลทะลักของเฮโรอีนอย่างมีนยั สำ�คัญทีส่ ดุ จึงเกิดขึน้ ตรงชายแดนระหว่างรัฐฉานของเมียนมาร์
กับมณฑลยูนนานของจีนโดยตรง ส่วนใหญ่ขนส่งกันตามชายแดนโดยผู้ขนส่งเป็นรายๆ ซึ่งหลายคนมาจาก                
กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งของชายแดน เฮโรอีนปริมาณมากจะถูกส่งออกอีกครั้งจากจีนไปสู่ส่วนอื่นของ
ภูมภิ าคผ่านทางคุนหมิงซึง่ เป็นเมืองหลวงของยูนนานเป็นหลัก การขนส่งสารต้องห้ามระหว่างจีนกับเมียนมาร์นนั้
เป็นการขนส่งสองทางเนื่องจากจีนเป็นผู้ผลิตสำ�คัญของสารเคมีตั้งต้นที่จำ�เป็นต้องใช้ในการผลิตเฮโรอีน
การศึ ก ษาอี ก ชิ้ น หนึ่ ง ตรวจสอบแบบแผนของการขนส่ ง ยาข้ า มแดนในบริ เวณชายแดนประเทศ                           
จีน-เมียนมาร์ ผู้ศึกษาดำ�เนินการสำ�รวจในผู้ต้องขัง 578 รายในประเทศจีน ที่กำ�ลังรับโทษจำ�คุกในความผิด                  
ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาซึ่งเป็นความผิดฐานค้า ขนส่งและกระจายเฮโรอีนเป็นหลัก สรุปได้ว่าผู้กระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดส่วนใหญ่ที่ถูกจับโดยทางการจีนและรับโทษจำ�คุกเป็นเวลานานอยู่ในปัจจุบันเป็นผู้ขนส่งหรือ            
คนเดินยาระดับล่าง ผู้ค้ายาระดับบนจ้างกองทัพคนเดินยาขนาดใหญ่ที่ให้ทำ�ให้ตลาดเฮโรอีนในจีนอิ่มตัวโดย                  
เคลื่อนย้ายเฮโรอีนสองสามร้อยกรัมต่อคนต่อเที่ยว ซ้ำ�ๆกัน ในประเทศจีนเรียกวิธีนี้ว่า มดขนไข่ (ants moving
houses) มดเพศชายและหญิงเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นชาวนายากจน
การลักลอบพบบริเวณชายแดนในทวีปอื่นเช่นกัน เช่น ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโก ซึ่ง               
ความรุนแรงทีโ่ หดร้ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ายาของเม็กซิโกมีทงั้ การตัดศีรษะ การแขวนศพประจาน การวางระเบิด
ในรถยนต์ และการฆาตกรรมนักข่าวและข้าราชการหลายสิบคน ความรุนแรงได้แผ่จากชายแดนที่ติดกับ
สหรัฐอเมริกาเข้าไปด้านในของเม็กซิโกในรัฐมิโชอากังและเกร์เรโร ในรัฐตาเมาลีปัสซึ่งเป็นรัฐชายแดน และ                      
ในรัฐชีวาวาและบาฮากาลิฟอร์เนียซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของเมืองชายแดนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของเม็กซิโก ความรุนแรงขึน้ สูงถึงระดับ
เป็นเขตสงครามในช่วงปี พ.ศ. 2552 ถึง 2554 กลุ่มองค์กรอาชญากรรมได้แตกความหลากหลายของกิจกรรม
ทางอาญาของตนออกไปจนครอบคลุมการค้าปลีก การกรรโชก การลักพาตัว การโจรกรรมรถยนต์ การลักลอบ
นำ�คนเข้าหรือออก และวิสาหกิจผิดกฎหมายอื่นๆ
เอกสารอ้างอิง
1. Evaluation of border regions in the European Union (EUREGIO): final report. 2007 May. Available from http://
ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_23_frep_en.pdf.
2. Beittel JS. Mexico: organized crime and drug trafficking organizations. 2017 April 25. Available from https://fas.
org/sgp/crs/row/R41576.pdf.
3. United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific: A Threat
Assessment. 2013 Apr. Available from https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOCTA_EAP_web.pdf.
4. Van den Steen D. Cross-border health care: common rules on medical prescriptions when travelling to another
EU country. Eurohealth incorporating Euro Observer 2013;19 (4):28-30.
5. Zhang S, Chin K. Ants moving houses: the social organization of heroin trafficking in the China-Burma border
areas. Paper presented at the annual meeting of the American Society of Criminology (ASC). 2013 Dec 16. Available from
http://citation.allacademic.com/meta/p127219_index.html.
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ใกล้ตัว

ภญ.ไพลิน สาระมนต์

โรงพยาบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย

ยาชายแดน: กรณีศึกษา

อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ จ.เชียงราย
และ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ภก.อิ่นแก้ว สิงห์แก้ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย

ภก.เมฆินทร์ คุณแขวน

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สถานการณ์การบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชนกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย ในร้านค้าและตลาดนัดทั่วไปมีทั้งยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ สเตียรอยด์ในรูปแบบยาชุดและ                 
ผสมลงไปในยาแผนโบราณ มีการใช้โฆษณาทางวิทยุชุมชน เพื่อกระตุ้นความต้องการอยากลองอยากใช้                      
โดยการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทำ�ให้ประชาชนในชุมชนใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมกันอย่าง          
แพร่หลาย
ชุมชนในอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็พบปัญหายาไม่เหมาะสมมากมาย แม้พื้นที่ในเขตป่าเขา            
ยากแก่การเข้าถึงก็ยังมียาเหล่านี้ปรากฏอยู่ในหมู่บ้าน เนื่องจากมีการลักลอบนำ�ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                       
ที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายข้ามแดนเข้ามายังประเทศไทยและกระจายเข้ามาในหมู่บ้าน
จากผลการเก็บข้อมูลของเครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน(คยช.)            
โดยการสนับสนุนของศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ในพื้นที่ชายแดน 2 จังหวัด คือจังหวัดเชียงราย
ในภาคเหนือ(เฉพาะอำ�เภอเชียงของและอำ�เภอเวียงแก่น)  และจังหวัดศรีสะเกษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(เฉพาะ
อำ�เภอภูสิงห์) มีสถานการณ์ดังนี้
1. สถานการณ์และการจัดการปัญหายาชายแดน: กรณีศึกษา อ.เชียงของ จ.เชียงราย
อำ�เภอเชียงของเป็นอำ�เภอทีอ่ ยูต่ ดิ ชายแดนไทย-ลาว และมีแนวชายแดนเป็นระยะทางประมาณ 100 กม.
ซึ่งมีการข้ามไปมาได้หลายจุด เดิมมีแต่จุดผ่อนปรนหาดบ้าย แต่ปัจจุบันมีการเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ทำ�ให้
การข้ามไปมาสะดวกมากขึ้น ทำ�ให้การนำ�เข้าและส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพมีมากขึ้นด้วย
นอกจากยาแผนปัจจุบันผิดกฎหมายที่มีจำ�หน่ายในตลาดชายแดน ตลาดนัดและร้านขายของชำ�แล้ว             
ยังมีการเร่ขายยาสมุนไพรตามหมู่บ้านต่างๆ อวดอ้างสรรพคุณด้านการรักษาที่ครอบคลุมเกือบทุกโรค ซึ่งเมื่อ              
นำ�มาตรวจสอบแล้ว พบว่ามากกว่าร้อยละ 90 มีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ปลอมปนอยู่ในผลิตภัณฑ์
ที ม ทำ � งาน อ.เชี ย งของได้ ทำ � การศึ ก ษาเส้ น ทางการกระจายยาที่ ไ ม่ เ หมาะสมของพื้ น ที่ พบว่ า                             
ยาหลายรายการมีตน้ ทางมาจากประเทศเพือ่ นบ้าน เนือ่ งจากอำ�เภอเชียงของมีแนวชายแดนเป็นระยะทางยาวไกล
การควบคุมกำ�กับยังมีแนวทางที่ไม่ชัดเจนและเข้มข้นพอ
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การสำ�รวจพื้นที่ต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการลักลอบยาข้ามชายแดน
จุดเสี่ยงมีสองจุด จุดที่หนึ่งคือตลาดนัดจุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหาดบ้าย ม.1 ต.ริมโขง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ตลาดนัดแห่งนีจ้ ะมีทกุ วันพฤหัสบดี  ไม่มคี วามเข้มงวดในการตรวจตราสินค้าทีน่ �ำ ข้ามแดน
เข้ามาหรือนำ�ออกไป แทบจะไม่มีการตรวจสอบใดๆจากเจ้าหน้าที่เลย อย่างไรก็ตาม จากการสำ�รวจตลาดนัด             
แห่งนี้จำ�นวน 3 ครั้ง ไม่พบว่ามีการลักลอบนำ�ยาแผนปัจจุบันมาจำ�หน่าย พบแต่เพียงเครื่องสำ�อางและ                              
ยาแผนโบราณที่มีการผสมยาสเตียรอยด์
จุดที่สอง คือตลาดนัดเชียงของ ซึ่งจะมีทุกวันศุกร์   จากการสำ�รวจตลาดนัดแห่งนี้จำ�นวน 12 ครั้ง               
พบว่ามีการลักลอบจำ�หน่ายยาที่นำ�เข้ามาจากต่างประเทศจำ�นวนมาก มีทั้งยาจากประเทศเมียนมาร์ ลาวและ
กัมพูชา หลากหลายชนิด ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ ดังตารางที่ 1

ชื่อรายการยา
5. ยาสมุนไพรแผนโบราณ 108

ภาพถ่าย

การกระจายยา / แหล่งที่พบ
- ผู้ขายเป็นคนขับรถเร่
- นำ�มาจากจังหวัดลำ�ปาง
- ทดสอบสเตียรอยด์ ผลเป็นบวก

6. ยาถ่ายพยาธิเด็ก

- ผู้ขายเป็นชาวบ้าน อ.เชียงของ
- ไม่ทราบแหล่งที่มา

7. ครีมหน้าขาว

- ตลับสีฟ้า และสีส้ม
ทดสอบสเตียรอยด์ ผลเป็นบวก
- ตลับสีขาวเป็นวาสลีน

8. ครีมหน้าขาว

- ตลับสีฟา้ และสีชมพู ทดสอบสเตีย
รอยด์ ผลเป็นบวก
- ตลับเล็กเป็นวาสลีน

9. ยาแก้ไข้เด็ก

- คนขายเป็นชาวเขาจาก
อ.เวียงแก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว
- วิธีใช้ ให้นำ�ยาในซองสีเหลืองกับ
ซองสีขาวผสมกันในน้ำ� แล้วเอายา
ในซองสีแดงผสมลงไป 1 - 2 เม็ด
- คนขายเป็นชาวเขาจาก
อ.เวียงแก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว

ตารางที่ 1 แสดงภาพยาที่พบที่ตลาดนัดวันศุกร์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ชื่อรายการยา
1. ยาถ่ายพยาธิสำ�หรับสัตว์
   - ไม่ทราบส่วนประกอบ

2. ยารักษาแมงกินฟัน
   - ไม่ทราบส่วนประกอบ

ภาพถ่าย

การกระจายยา / แหล่งที่พบ
- ผู้ขายเป็นชาวบ้าน อ.เชียงของ
จ.เชียงราย
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว

- ผู้ขายเป็นชาวบ้าน อ.เชียงของ
จ.เชียงราย
- นำ�มาจากจังหวัดลำ�ปาง

3. ยาตรานกขุนทอง
ชมรมสมุนไพรลำ�ปาง

- ผู้ขายเป็นชาวบ้าน อ.เชียงของ
จ.เชียงราย
- นำ�มาจากจังหวัดลำ�ปาง
- ทดสอบสเตียรอยด์ ผลเป็นบวก

4. ยาสมุนไพรแก้กระดูกทับเส้น

- ผู้ขายเป็นคนขับรถเร่
- นำ�มาจากจังหวัดลำ�ปาง
- ทดสอบสเตียรอยด์ ผลเป็นบวก
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10. ยาแก้ไอ
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การสำ�รวจพื้นที่ต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการลักลอบยาข้ามชายแดน
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- นำ�มาจากจังหวัดลำ�ปาง
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6. ยาถ่ายพยาธิเด็ก

- ผู้ขายเป็นชาวบ้าน อ.เชียงของ
- ไม่ทราบแหล่งที่มา

7. ครีมหน้าขาว

- ตลับสีฟ้า และสีส้ม
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9. ยาแก้ไข้เด็ก
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- คนขายเป็นชาวเขาจาก
อ.เวียงแก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว

ตารางที่ 1 แสดงภาพยาที่พบที่ตลาดนัดวันศุกร์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ชื่อรายการยา
1. ยาถ่ายพยาธิสำ�หรับสัตว์
   - ไม่ทราบส่วนประกอบ

2. ยารักษาแมงกินฟัน
   - ไม่ทราบส่วนประกอบ

ภาพถ่าย

การกระจายยา / แหล่งที่พบ
- ผู้ขายเป็นชาวบ้าน อ.เชียงของ
จ.เชียงราย
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว

- ผู้ขายเป็นชาวบ้าน อ.เชียงของ
จ.เชียงราย
- นำ�มาจากจังหวัดลำ�ปาง

3. ยาตรานกขุนทอง
ชมรมสมุนไพรลำ�ปาง

- ผู้ขายเป็นชาวบ้าน อ.เชียงของ
จ.เชียงราย
- นำ�มาจากจังหวัดลำ�ปาง
- ทดสอบสเตียรอยด์ ผลเป็นบวก

4. ยาสมุนไพรแก้กระดูกทับเส้น

- ผู้ขายเป็นคนขับรถเร่
- นำ�มาจากจังหวัดลำ�ปาง
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การกระจายยา / แหล่งที่พบ
- คนขายเป็นชาวเขาจาก
อ.เวียงแก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว

ชื่อรายการยา
17. รูปการทดสอบสเตียรอยด์

12. ยาไม่ทราบชื่อ

- คนขายเป็นชาวเขาจาก
อ.เวียงแก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว

18. รูปการทดสอบสเตียรอยด์

- ผลเป็นบวก

13. ยาไม่ทราบชื่อ

- คนขายเป็นชาวเขาจาก
อ.เวียงแก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว

19. รูปการทดสอบสเตียรอยด์

- ผลเป็นบวก

14. ยาสำ�หรับไก่

- คนขายเป็นชาวเขาจาก อ.เวียง
แก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว
- รูปประกอบบนซองยาทำ�ให้เข้าใจ
ว่าเป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหาร

20. รูปการทดสอบสเตียรอยด์

- ผลเป็นบวก

21. สมุนไพรไม่ทราบชนิด

- คนขายเป็นชาวเขาจาก
อ.เวียงแก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว

ชื่อรายการยา
11. ยาแก้หืดหอบ ละลายเสมหะ

15. ยาครีม

16. ยาสเตียรอยด์ขนาดบรรจุ
100 เม็ด และยา Piroxicam 10
mg
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ภาพถ่าย

- คนขายเป็นชาวเขาจาก อ.เวียง
แก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว
- กล่องสีขาวรักษาน้ำ�กัดเท้า กล่อง
สี เขี ย วกั บ สี ฟ้ า แก้ คั น ปั จ จุ บั น
กระจายสู่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว
- คนขายเป็นชาวเขาจาก
อ.เวียงแก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว

ภาพถ่าย

การกระจายยา / แหล่งที่พบ
- ผลเป็นบวก

22. สมุนไพรไม่ทราบชนิด
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การกระจายยา / แหล่งที่พบ
- คนขายเป็นชาวเขาจาก
อ.เวียงแก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว

ชื่อรายการยา
17. รูปการทดสอบสเตียรอยด์

12. ยาไม่ทราบชื่อ

- คนขายเป็นชาวเขาจาก
อ.เวียงแก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว

18. รูปการทดสอบสเตียรอยด์

- ผลเป็นบวก

13. ยาไม่ทราบชื่อ

- คนขายเป็นชาวเขาจาก
อ.เวียงแก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว

19. รูปการทดสอบสเตียรอยด์

- ผลเป็นบวก

14. ยาสำ�หรับไก่

- คนขายเป็นชาวเขาจาก อ.เวียง
แก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว
- รูปประกอบบนซองยาทำ�ให้เข้าใจ
ว่าเป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหาร

20. รูปการทดสอบสเตียรอยด์

- ผลเป็นบวก

21. สมุนไพรไม่ทราบชนิด

- คนขายเป็นชาวเขาจาก
อ.เวียงแก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว

ชื่อรายการยา
11. ยาแก้หืดหอบ ละลายเสมหะ

15. ยาครีม

16. ยาสเตียรอยด์ขนาดบรรจุ
100 เม็ด และยา Piroxicam 10
mg
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ภาพถ่าย

- คนขายเป็นชาวเขาจาก อ.เวียง
แก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว
- กล่องสีขาวรักษาน้ำ�กัดเท้า กล่อง
สี เขี ย วกั บ สี ฟ้ า แก้ คั น ปั จ จุ บั น
กระจายสู่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว
- คนขายเป็นชาวเขาจาก
อ.เวียงแก่น
- นำ�เข้ามาจากประเทศลาว

ภาพถ่าย

การกระจายยา / แหล่งที่พบ
- ผลเป็นบวก

22. สมุนไพรไม่ทราบชนิด
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ชื่อรายการยา
23. รูปการจัดวางยาในแผงลอย
ขายยา

ภาพถ่าย

การกระจายยา / แหล่งที่พบ

นอกจากสองจุ ด หลั ก ที่ ทำ � การสำ � รวจแล้ ว ยั ง ได้ รั บ รายงานจากรพ.สต.เครื อ ข่ า ยว่ า ได้ พ บการ                
จำ�หน่ายยาที่ตลาดนัดบ้านแก่น ต.ห้วยซ้ออีกด้วย  
การจัดการปัญหา
ทีมงานพื้นที่เชียงของได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนแก้ปัญหา ในเบื้องต้นสรุปได้ว่า ยาที่ไม่เหมาะสม              
ที่จำ�หน่ายอยู่ในตลาดนัดนั้นมีแหล่งที่มาจาก 2 ทางด้วยกันคือ
1.1  ข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งจากลาว เมียนม่าร์และจีน
1.2   จากแหล่งผลิตในประเทศ เช่น จากจังหวัดลำ�ปาง   จากอำ�เภอแม่สายและอำ�เภอเวียงแก่น                  
จังหวัดเชียงราย
ที่ประชุมเห็นว่า ในเบื้องต้นยังไม่สามารถระงับการจำ�หน่ายอย่างเด็ดขาดได้ จึงวางแผนให้ความรู้                
แก่ชุมชนในเรื่องอันตรายของยาเหล่านี้และเชิญชวนให้ร่วมเป็นกลุ่มช่วยเฝ้าระวังภัยในชุมชนของตนเอง
กรณีการจัดการเชิงนโยบายของพื้นที่ ปัจจุบันมีการนำ�เรื่องยาดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน
ของอำ�เภอเชียงของและอยู่ในระหว่างการผลักดันให้เป็นวาระด้านสุขภาพของอำ�เภอ โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยัง
ผู้ที่เกี่ยวข้องและดำ�เนินการทางกฎหมายต่อไป
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จุดที่พบการ
จําหนายยาที่ขาม
มาจากชายแดน

จุดที่พบการ
จําหนายยาที่ขาม
มาจากชายแดน

จุดที่พบการ
จําหนายยาที่ขาม
มาจากชายแดน

2. สถานการณ์และการจัดการปัญหายาชายแดน: กรณีศึกษา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ทีมงานอำ�เภอเวียงแก่น ซึง่ ได้รว่ มกันทำ�งานแก้ไขปัญหาสุขภาพในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอชายแดนไทย – สปป.ลาว
มาติดต่อกันอย่างยาวนาน ได้รว่ มกันสรุปข้อมูลและพบว่าพืน้ ทีเ่ วียงแก่นนัน้ ยังไม่มรี ะบบการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านยาและจัดการความเสี่ยงด้านยา ขณะที่ข้อมูลจากพื้นที่พบว่ามีอุบัติการณ์ที่ผู้ป่วยแพ้ยาที่ซื้อยาจากร้านขาย
ของชำ�เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเวียงแก่นตั้งแต่ปี 2554 – 2559  จำ�นวนทั้งสิ้น 30  ราย โดยส่วนใหญ่
เป็นยากลุ่มประเภทยาอันตรายและยาส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยแพ้นั้นเป็นยากลุ่มปฏิชีวนะ เช่น penicillin, tetracycline                
ยากลุ่ม NSAIDs เช่น piroxicam
ขณะที่ ข้ อ มู ล จากการเยี่ ย มบ้ า นผู้ ป่ ว ยในชุ ม ชนนั้ น ได้ พ บผู้ ป่ ว ยในชุ ม ชนมี ลั ก ษณะและอาการ                             
หน้าอ้วนกลม แดง ผิวคล้ำ�เปลี่ยนสี พบพฤติกรรมกินยาสมุนไพรที่มีสเตียรอยด์ปลอมปนและนิยมกินยาจีน                     
(ที่มี Dexamethasone, Prednisolone) เป็นจำ�นวนมาก
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ชื่อรายการยา
23. รูปการจัดวางยาในแผงลอย
ขายยา

ภาพถ่าย

การกระจายยา / แหล่งที่พบ

นอกจากสองจุ ด หลั ก ที่ ทำ � การสำ � รวจแล้ ว ยั ง ได้ รั บ รายงานจากรพ.สต.เครื อ ข่ า ยว่ า ได้ พ บการ                
จำ�หน่ายยาที่ตลาดนัดบ้านแก่น ต.ห้วยซ้ออีกด้วย  
การจัดการปัญหา
ทีมงานพื้นที่เชียงของได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนแก้ปัญหา ในเบื้องต้นสรุปได้ว่า ยาที่ไม่เหมาะสม              
ที่จำ�หน่ายอยู่ในตลาดนัดนั้นมีแหล่งที่มาจาก 2 ทางด้วยกันคือ
1.1  ข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งจากลาว เมียนม่าร์และจีน
1.2   จากแหล่งผลิตในประเทศ เช่น จากจังหวัดลำ�ปาง   จากอำ�เภอแม่สายและอำ�เภอเวียงแก่น                  
จังหวัดเชียงราย
ที่ประชุมเห็นว่า ในเบื้องต้นยังไม่สามารถระงับการจำ�หน่ายอย่างเด็ดขาดได้ จึงวางแผนให้ความรู้                
แก่ชุมชนในเรื่องอันตรายของยาเหล่านี้และเชิญชวนให้ร่วมเป็นกลุ่มช่วยเฝ้าระวังภัยในชุมชนของตนเอง
กรณีการจัดการเชิงนโยบายของพื้นที่ ปัจจุบันมีการนำ�เรื่องยาดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน
ของอำ�เภอเชียงของและอยู่ในระหว่างการผลักดันให้เป็นวาระด้านสุขภาพของอำ�เภอ โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยัง
ผู้ที่เกี่ยวข้องและดำ�เนินการทางกฎหมายต่อไป
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จุดที่พบการ
จําหนายยาที่ขาม
มาจากชายแดน

จุดที่พบการ
จําหนายยาที่ขาม
มาจากชายแดน

จุดที่พบการ
จําหนายยาที่ขาม
มาจากชายแดน

2. สถานการณ์และการจัดการปัญหายาชายแดน: กรณีศึกษา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ทีมงานอำ�เภอเวียงแก่น ซึง่ ได้รว่ มกันทำ�งานแก้ไขปัญหาสุขภาพในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอชายแดนไทย – สปป.ลาว
มาติดต่อกันอย่างยาวนาน ได้รว่ มกันสรุปข้อมูลและพบว่าพืน้ ทีเ่ วียงแก่นนัน้ ยังไม่มรี ะบบการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านยาและจัดการความเสี่ยงด้านยา ขณะที่ข้อมูลจากพื้นที่พบว่ามีอุบัติการณ์ที่ผู้ป่วยแพ้ยาที่ซื้อยาจากร้านขาย
ของชำ�เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเวียงแก่นตั้งแต่ปี 2554 – 2559  จำ�นวนทั้งสิ้น 30  ราย โดยส่วนใหญ่
เป็นยากลุ่มประเภทยาอันตรายและยาส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยแพ้นั้นเป็นยากลุ่มปฏิชีวนะ เช่น penicillin, tetracycline                
ยากลุ่ม NSAIDs เช่น piroxicam
ขณะที่ ข้ อ มู ล จากการเยี่ ย มบ้ า นผู้ ป่ ว ยในชุ ม ชนนั้ น ได้ พ บผู้ ป่ ว ยในชุ ม ชนมี ลั ก ษณะและอาการ                             
หน้าอ้วนกลม แดง ผิวคล้ำ�เปลี่ยนสี พบพฤติกรรมกินยาสมุนไพรที่มีสเตียรอยด์ปลอมปนและนิยมกินยาจีน                     
(ที่มี Dexamethasone, Prednisolone) เป็นจำ�นวนมาก
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จากการสำ�รวจร้านชำ�  รถเร่ คนเร่ขายยา ทีมงานได้พบว่า มียาอันตราย ยาปฏิชีวนะ ยาควบคุมพิเศษ
ขายในร้านชำ�จำ�นวนมาก เช่น ยาผงเด็ก Kaulin ( Amoxycillin ), บวดหาย, ทัมใจ, Loperamide, ยาล้างไต  และ   
จากการสำ�รวจแผงลอยในตลาดนัดบ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาว ที่อยู่ติดชายแดนไทยลาว และในตลาดนัดบ้านโล๊ะ
ต.ท่าข้ามนั้น ได้พบยาควบคุมพิเศษ ยาอันตราย ยาสมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่คนขายยานำ�เข้ามาจาก                   
ประเทศลาวและประเทศจีน
การจัดการปัญหา
พื้ น ที่ เวี ย งแก่ น จ.เชี ย งรายได้ ดำ � เนิ น การในพื้ น ที่ นำ � ร่ อ ง 6 หมู่ บ้ า นในตำ � บลหล่ า ยงาวในช่ ว ง                              
เดือน กรกฏาคม – กันยายน 2559 โดยแกนนำ�เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในระดับตำ�บลมีส่วนร่วมตั้งแต่                    
การสำ�รวจ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจวางแผนกิจกรรม ร่วมลงมือปฏิบัติการ ร่วมกันแก้ไขปัญหา รวมถึงการปรับปรุง
กระบวนการดำ�เนินงาน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสำ�รวจคือแบบฟอร์มเก็บข้อมูลร้านค้าของคณะทำ�งานด้านสาธารณสุข
อำ�เภอเวียงแก่น
ทีมงานได้ส�ำ รวจแบบเจาะจงในร้านชำ�และแผงลอยในตลาดนัดทีม่ กี ารจำ�หน่ายยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ที่ไม่ปลอดภัย ผู้สำ�รวจเป็นเภสัชกรและเครือข่ายอสม. จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปร่วมกัน
จากข้อมูลการสำ�รวจ พบว่า แหล่งกระจายยาในพื้นที่เป้าหมาย 6 หมู่บ้านในต.หล่ายงาว คือ ร้านชำ� 
ร้านขายของส่ง และตลาดนัด สัดส่วนร้อยละ 58, 11, และ 3 ตามลำ�ดับ   ประเภทยาที่ไม่เหมาะสมในร้านชำ�              
เป็นยาอันตราย ยาบรรจุเสร็จ และยาแผนโบราณ ร้อยละ 32, 32, และ 15 ตามลำ�ดับ  ประเภทยาที่ไม่เหมาะสม
ในตลาดนัด เป็นยาอันตราย ยาสมุนไพรปลอมปนสเตียรอยด์ และยาควบคุมพิเศษ ร้อยละ 41, 28, และ 15                 
ตามลำ�ดับ ต้นทางหลักทีก่ ระจายยาให้กบั ร้านชำ� ตลาดนัด ได้แก่ ร้านยาประเภทขย.2 และตลาดนัด(ทัง้ ในประเทศ
และสปป.ลาว) ร้อยละ 44, และ 40 ตามลำ�ดับ
จากการสำ�รวจพฤติกรรมการใช้ยา พบว่า ชาวเวียงแก่นนิยมกินยา Dexamethasone acetate                        
ร่วมกับยา Piroxicam ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและฉลากยาเป็นภาษาจีน ที่นำ�เข้ามาจากเวียงจันทน์ สปป.ลาวเป็น                  
จำ�นวนมาก   และพบผู้ป่วยในชุมชนชาวเวียงแก่น 2 รายที่ใช้ยาสองรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยคนที่ 1  
เป็นชายไทยมีคู่อายุ 68 ปี ประวัติโรคเก๊าท์และความดันโลหิตสูง คนที่ 2 เป็นชายไทยมีคู่ อายุ 54 ปี ภายหลัง           
การกินยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทั้งสองพบว่าตนเองมีอาการหน้าบวม, ตัวบวม และเมื่อหยุดกินยาแล้ว                       
กลับมีอาการอ่อนเพลีย ลุกไม่ขึ้น ทำ�งานไม่ได้
ภายหลังที่ทีมงานได้ประเมินสถานการณ์ปัญหายาในพื้นที่แล้ว ได้ดำ�เนินการคืนข้อมูลให้กับเครือข่าย
และพยายามสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ย พร้ อ มกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู้ เรื่ อ งยาอั น ตราย                           
ยาสเตียรอยด์กับเครือข่ายในชุมชน มีการเสนอให้มีมาตรการและกติกาหมู่บ้าน กติกาตำ�บล เพื่อจัดการปัญหายา
ในชุมชน โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของเครือข่ายที่ทำ�งานร่วมกัน
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เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ทีมงานได้เริ่มต้นจากการหา Key Persons โดยการค้นหาผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงด้วยเครื่องมือ Mapping
ซึ่งเครือข่ายจะเลือกบุคคลที่มีความเป็นผู้นำ�  ได้รับการยอมรับ มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายมาเป็นผู้ขับเคลื่อน             
หลักในพื้นที่   กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผอ.รพ.สต., แกนนำ�อสม., อสม.เชี่ยวชาญด้านคบส., อสม.ที่มีญาติ                    
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากยาไม่ปลอดภัย, ผูใ้ หญ่บา้ นทีอ่ ยูใ่ นเขตตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว และทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย,
อปท.(ปลัดเทศบาล สมาชิกเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานคบส.), สาธารณสุขอำ�เภอหรือตัวแทน
Key Persons ที่ผ่านการคัดเลือกจากเครือข่ายจะทำ�งานร่วมกับทีมงานในการวางแผนพัฒนาระบบ                
เฝ้าระวังและจัดการปัญหายาในชุมชนชายแดนโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน กสท.ต.หล่ายงาว
ทีมงานเห็นว่าหัวใจสำ�คัญของความยั่งยืนในการจัดการปัญหาคือการเกาะติดอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดึง            
ทีม อสม.เชี่ยวชาญด้านคบส.มาร่วมทำ�งานเป็นตัวหลักในการเกาะติดแก้ไขปัญหาในระดับครัวเรือน เยี่ยมสำ�รวจ
ร้านชำ�และตลาดนัด ทั่วทั้ง 6 หมู่บ้านเป้าหมายในตำ�บล
เน้นความเข้าใจ สานต่อความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน
ทีมงานเวียงแก่น และ Key Persons ได้มีการจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านแจมป๋อง และร่วมกันผลักดัน          
ให้เกิดกติกาหมู่บ้าน กติกาตำ�บล เพื่อเฝ้าระวังและจัดการปัญหาการจำ�หน่ายยาไม่ปลอดภัยในร้านชำ�  และ                  
ตลาดนั ด ชายแดน เน้ น การพู ด คุ ย ทำ � ความเข้ า ใจไม่ เ อากฎหมายนำ �  ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เวลาพอสมควรในการ                            
สร้างการยอมรับ
3. สถานการณ์และการจัดการปัญหายาชายแดน: กรณีศึกษา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
อำ�เภอภูสิงห์เป็นอำ�เภอเล็กๆติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นพรมแดน
ธรรมชาติกนั้ ระหว่างสองประเทศ มีชอ่ งสะงำ�ซึง่ เป็นจุดผ่านแดนถาวรเป็นช่องทางสำ�คัญในการไปมาหาสูร่ ะหว่าง
ประชาชนไทยและกัมพูชา ประชาชนในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่พดู ภาษาเขมร และมีวฒ
ั นธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณี
ความเชื่อที่คล้ายๆกัน   มีการเข้าออกของสินค้าทุกชนิดเป็นจำ�นวนมาก หนึ่งในนั้น คือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ                       
ที่เป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของประชาชนตามแนวชายแดน สาเหตุหนึ่งมาจากความห่างไกลจากบริการ               
ทางสาธารณสุขของภาครัฐและความเชื่อในประสิทธิภาพของยาบางอย่าง เช่น ยาชุดซึ่งมีสเตียรอยด์อยู่ด้วย                
สเตี ย รอยด์ ห าได้ ย ากในประเทศไทยเพราะเป็ น ยากลุ่ ม ควบคุ ม พิ เ ศษ แต่ ห าได้ ง่ า ยมากในตลาดชายแดน                          
เช่ น เดี ย วกั บ ยากระตุ้ น สมรรถภาพทางเพศที่ เ คยมี ข้ อ มู ล ว่ า มี ก ารซื้ อ เข้ า มาในประเทศไทยเป็ น จำ � นวนมาก                       
เพื่อนำ�ไปขายต่อในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดข้างเคียง  
นอกจากนี้ยังพบการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน เช่น การใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดทา มาเป็นส่วนผสมหนึ่ง
ของชุดเครื่องสำ�อางยอดนิยมในแถบชายแดน ซึ่งนอกจากจะผ่านมาทางช่องสะงำ�แล้ว ยังแพร่กระจายมาจาก
จังหวัดสุรนิ ทร์ ซึง่ เป็นพืน้ ทีข่ า้ งเคียงบริเวณช่องจอม ตลาดชายแดนทีใ่ หญ่มากเป็นแหล่งกระจายผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้สู่จังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย
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จากการสำ�รวจร้านชำ�  รถเร่ คนเร่ขายยา ทีมงานได้พบว่า มียาอันตราย ยาปฏิชีวนะ ยาควบคุมพิเศษ
ขายในร้านชำ�จำ�นวนมาก เช่น ยาผงเด็ก Kaulin ( Amoxycillin ), บวดหาย, ทัมใจ, Loperamide, ยาล้างไต  และ   
จากการสำ�รวจแผงลอยในตลาดนัดบ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาว ที่อยู่ติดชายแดนไทยลาว และในตลาดนัดบ้านโล๊ะ
ต.ท่าข้ามนั้น ได้พบยาควบคุมพิเศษ ยาอันตราย ยาสมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่คนขายยานำ�เข้ามาจาก                   
ประเทศลาวและประเทศจีน
การจัดการปัญหา
พื้ น ที่ เวี ย งแก่ น จ.เชี ย งรายได้ ดำ � เนิ น การในพื้ น ที่ นำ � ร่ อ ง 6 หมู่ บ้ า นในตำ � บลหล่ า ยงาวในช่ ว ง                              
เดือน กรกฏาคม – กันยายน 2559 โดยแกนนำ�เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในระดับตำ�บลมีส่วนร่วมตั้งแต่                    
การสำ�รวจ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจวางแผนกิจกรรม ร่วมลงมือปฏิบัติการ ร่วมกันแก้ไขปัญหา รวมถึงการปรับปรุง
กระบวนการดำ�เนินงาน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสำ�รวจคือแบบฟอร์มเก็บข้อมูลร้านค้าของคณะทำ�งานด้านสาธารณสุข
อำ�เภอเวียงแก่น
ทีมงานได้ส�ำ รวจแบบเจาะจงในร้านชำ�และแผงลอยในตลาดนัดทีม่ กี ารจำ�หน่ายยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ที่ไม่ปลอดภัย ผู้สำ�รวจเป็นเภสัชกรและเครือข่ายอสม. จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปร่วมกัน
จากข้อมูลการสำ�รวจ พบว่า แหล่งกระจายยาในพื้นที่เป้าหมาย 6 หมู่บ้านในต.หล่ายงาว คือ ร้านชำ� 
ร้านขายของส่ง และตลาดนัด สัดส่วนร้อยละ 58, 11, และ 3 ตามลำ�ดับ   ประเภทยาที่ไม่เหมาะสมในร้านชำ�              
เป็นยาอันตราย ยาบรรจุเสร็จ และยาแผนโบราณ ร้อยละ 32, 32, และ 15 ตามลำ�ดับ  ประเภทยาที่ไม่เหมาะสม
ในตลาดนัด เป็นยาอันตราย ยาสมุนไพรปลอมปนสเตียรอยด์ และยาควบคุมพิเศษ ร้อยละ 41, 28, และ 15                 
ตามลำ�ดับ ต้นทางหลักทีก่ ระจายยาให้กบั ร้านชำ� ตลาดนัด ได้แก่ ร้านยาประเภทขย.2 และตลาดนัด(ทัง้ ในประเทศ
และสปป.ลาว) ร้อยละ 44, และ 40 ตามลำ�ดับ
จากการสำ�รวจพฤติกรรมการใช้ยา พบว่า ชาวเวียงแก่นนิยมกินยา Dexamethasone acetate                        
ร่วมกับยา Piroxicam ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและฉลากยาเป็นภาษาจีน ที่นำ�เข้ามาจากเวียงจันทน์ สปป.ลาวเป็น                  
จำ�นวนมาก   และพบผู้ป่วยในชุมชนชาวเวียงแก่น 2 รายที่ใช้ยาสองรายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยคนที่ 1  
เป็นชายไทยมีคู่อายุ 68 ปี ประวัติโรคเก๊าท์และความดันโลหิตสูง คนที่ 2 เป็นชายไทยมีคู่ อายุ 54 ปี ภายหลัง           
การกินยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทั้งสองพบว่าตนเองมีอาการหน้าบวม, ตัวบวม และเมื่อหยุดกินยาแล้ว                       
กลับมีอาการอ่อนเพลีย ลุกไม่ขึ้น ทำ�งานไม่ได้
ภายหลังที่ทีมงานได้ประเมินสถานการณ์ปัญหายาในพื้นที่แล้ว ได้ดำ�เนินการคืนข้อมูลให้กับเครือข่าย
และพยายามสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ย พร้ อ มกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู้ เรื่ อ งยาอั น ตราย                           
ยาสเตียรอยด์กับเครือข่ายในชุมชน มีการเสนอให้มีมาตรการและกติกาหมู่บ้าน กติกาตำ�บล เพื่อจัดการปัญหายา
ในชุมชน โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของเครือข่ายที่ทำ�งานร่วมกัน
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เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ทีมงานได้เริ่มต้นจากการหา Key Persons โดยการค้นหาผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงด้วยเครื่องมือ Mapping
ซึ่งเครือข่ายจะเลือกบุคคลที่มีความเป็นผู้นำ�  ได้รับการยอมรับ มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายมาเป็นผู้ขับเคลื่อน             
หลักในพื้นที่   กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผอ.รพ.สต., แกนนำ�อสม., อสม.เชี่ยวชาญด้านคบส., อสม.ที่มีญาติ                    
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากยาไม่ปลอดภัย, ผูใ้ หญ่บา้ นทีอ่ ยูใ่ นเขตตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว และทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย,
อปท.(ปลัดเทศบาล สมาชิกเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานคบส.), สาธารณสุขอำ�เภอหรือตัวแทน
Key Persons ที่ผ่านการคัดเลือกจากเครือข่ายจะทำ�งานร่วมกับทีมงานในการวางแผนพัฒนาระบบ                
เฝ้าระวังและจัดการปัญหายาในชุมชนชายแดนโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน กสท.ต.หล่ายงาว
ทีมงานเห็นว่าหัวใจสำ�คัญของความยั่งยืนในการจัดการปัญหาคือการเกาะติดอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดึง            
ทีม อสม.เชี่ยวชาญด้านคบส.มาร่วมทำ�งานเป็นตัวหลักในการเกาะติดแก้ไขปัญหาในระดับครัวเรือน เยี่ยมสำ�รวจ
ร้านชำ�และตลาดนัด ทั่วทั้ง 6 หมู่บ้านเป้าหมายในตำ�บล
เน้นความเข้าใจ สานต่อความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน
ทีมงานเวียงแก่น และ Key Persons ได้มีการจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านแจมป๋อง และร่วมกันผลักดัน          
ให้เกิดกติกาหมู่บ้าน กติกาตำ�บล เพื่อเฝ้าระวังและจัดการปัญหาการจำ�หน่ายยาไม่ปลอดภัยในร้านชำ�  และ                  
ตลาดนั ด ชายแดน เน้ น การพู ด คุ ย ทำ � ความเข้ า ใจไม่ เ อากฎหมายนำ �  ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เวลาพอสมควรในการ                            
สร้างการยอมรับ
3. สถานการณ์และการจัดการปัญหายาชายแดน: กรณีศึกษา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
อำ�เภอภูสิงห์เป็นอำ�เภอเล็กๆติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นพรมแดน
ธรรมชาติกนั้ ระหว่างสองประเทศ มีชอ่ งสะงำ�ซึง่ เป็นจุดผ่านแดนถาวรเป็นช่องทางสำ�คัญในการไปมาหาสูร่ ะหว่าง
ประชาชนไทยและกัมพูชา ประชาชนในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่พดู ภาษาเขมร และมีวฒ
ั นธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณี
ความเชื่อที่คล้ายๆกัน   มีการเข้าออกของสินค้าทุกชนิดเป็นจำ�นวนมาก หนึ่งในนั้น คือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ                       
ที่เป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของประชาชนตามแนวชายแดน สาเหตุหนึ่งมาจากความห่างไกลจากบริการ               
ทางสาธารณสุขของภาครัฐและความเชื่อในประสิทธิภาพของยาบางอย่าง เช่น ยาชุดซึ่งมีสเตียรอยด์อยู่ด้วย                
สเตี ย รอยด์ ห าได้ ย ากในประเทศไทยเพราะเป็ น ยากลุ่ ม ควบคุ ม พิ เ ศษ แต่ ห าได้ ง่ า ยมากในตลาดชายแดน                          
เช่ น เดี ย วกั บ ยากระตุ้ น สมรรถภาพทางเพศที่ เ คยมี ข้ อ มู ล ว่ า มี ก ารซื้ อ เข้ า มาในประเทศไทยเป็ น จำ � นวนมาก                       
เพื่อนำ�ไปขายต่อในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดข้างเคียง  
นอกจากนี้ยังพบการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน เช่น การใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดทา มาเป็นส่วนผสมหนึ่ง
ของชุดเครื่องสำ�อางยอดนิยมในแถบชายแดน ซึ่งนอกจากจะผ่านมาทางช่องสะงำ�แล้ว ยังแพร่กระจายมาจาก
จังหวัดสุรนิ ทร์ ซึง่ เป็นพืน้ ทีข่ า้ งเคียงบริเวณช่องจอม ตลาดชายแดนทีใ่ หญ่มากเป็นแหล่งกระจายผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
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สถานการณ์ยาชายแดนพื้นที่ภูสิงห์    
ทีมงานภูสิงห์ได้ดำ�เนินการเก็บข้อมูลและสำ�รวจแหล่งกระจายยา จำ�นวน 98 ร้านชำ�  พบว่ามีเส้นทาง   
การกระจายยาค่อนข้างหลากหลาย บางร้านที่สำ�รวจรับยามาจากหลายเส้นทาง เช่น ทั้งจากร้านขายของส่ง          
ต่างอำ�เภอและร้านยา(ขย.1) โดย 3 ลำ�ดับแรก คือ ร้านขายของส่งต่างอำ�เภอ 41 แห่ง ร้านขายของส่งในอำ�เภอ
34 แห่ง และร้านขายยา(ขย.1) 16 แห่ง แสดงให้เห็นว่าต้นทางที่ทำ�ให้เกิดการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน คือ           
ร้านขายของส่งและร้านยา(ขย.1) โดยประเภทยาที่พบมากเป็นลำ�ดับแรก คือ ยาอันตราย ยาสามัญประจำ�บ้าน
และยาแผนโบราณตามลำ�ดับ
นอกจากนีย้ งั พบยาจากต่างประเทศจำ�หน่ายอย่างแพร่หลายในพืน้ ทีภ่ สู งิ ห์ โดยเป็นยาทีไ่ ม่มที ะเบียนและ
ไม่แสดงฉลากภาษาไทยจำ�นวนมาก ยาจากต่างประเทศทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ยาจากประเทศจีน รองลงมาคือยาจาก
ประเทศกัมพูชาและยาจากประเทศเวียดนาม ตามลำ�ดับ สำ�หรับรายการยาจากต่างประเทศที่พบมากที่สุด คือ           
ยาเม็ดสเตียรอยด์และสเตียรอยด์แบบครีมที่นำ�มาใช้เป็นชุดเครื่องสำ�อางที่อ้างสรรพคุณว่าทำ�ให้ผิวขาว
การจัดการปัญหา
พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เกี่ยวพันกับผลประโยชน์และเกี่ยวพันกับหลายๆ                   
หน่วยงานทัง้ ในและนอกประเทศ จึงทำ�ให้มชี อ่ งว่างในการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้ส�ำ เร็จ สำ�หรับ
พื้นที่ชายแดนภูสิงห์นั้นยังประสบปัญหาในการหาหน่วยงานหลักที่ควรจะรับผิดชอบจัดการปัญหา เนื่องจาก              
ด่ า นอาหารและยาบริ เวณพื้ น ที่ ภู สิ ง ห์ นี้ ยั ง ไม่ มี ซึ่ ง อาจต้ อ งใช้ ค ณะกรรมการในระดั บ จั ง หวั ด ทำ � งานเป็ น                           
เจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขใน
ประเทศกัมพูชา
ตารางแสดงผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่เหมาะสมซึ่งพบในอำ�เภอภูสิงห์
ชื่อผลิตภัณฑ์
รูปผลิตภัณฑ์
ชุดเครื่องสำ�อาง  3 ชนิด
รวมในถุงเดียว

ชุดเครื่องสำ�อาง 3 ชนิด
รวมในถุงเดียว
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รายละเอียด
- พบในร้านชำ� ในตำ�บลไพรพัฒนา
บอกว่าซื้อมาจากช่องจอม
มีผลิตภัณฑ์ 3 ชิ้น
- มียาครีมในกล่องสีเขียวเป็น
steroid ชื่อ fluocinonide
ไม่ได้ผลิตในไทย มีสัญลักษณ์ CAM
- มีครีมฉลากภาษาเวียตนาม
สีฟ้า ไม่ทราบสารสำ�คัญ
-พบในร้านชำ�  ในตำ�บลไพรพัฒนา
และห้วยตามอญ
-ผลิตภัณฑ์ 3 ชิ้น หนึ่งในนั้นระบุชื่อ
clobetasol propionate ผสมกั บ
Gentamicin

ชื่อผลิตภัณฑ์
ยาครีม Ketoconazole

ยาครีม Ketoconazole ผสมกับ
Clobetasol propionate

ยาชุด หมอบุญ วิเศษสิทธิ

รูปผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
- พบในร้านชำ� หลายตำ�บล
- ไม่มีฉลากภาษาไทย มีภาษาจีน
และมี ภ าษาอั ง กฤษ ระบุ ว่ า เป็ น
compound ketoconazole
- พบในร้านชำ� หลายตำ�บล ระบุว่า
นำ�มาใช้เป็นเครื่องสำ�อาง
เป็นครีมรองพื้น
- ไม่มีฉลากภาษาไทย มีภาษาจีน
และมีภาษาอังกฤษ ระบุว่าเป็น
ketoconazole ผสมกับ clobetasol
propionate
-ยาชุ ดสารพั ดโรค ระบุ ที่ม าจาก
จังหวัดเชียงราย
-พบในร้านชำ�ในพื้นที่หลายตำ�บล

ยาชุด แก้ผิดสำ�แดง

-ยาชุดแก้ผิดสำ�แดง  พบในร้านชำ� 
ตำ�บลตะเคียนราม
-ระบุว่าซื้อมาจากร้านขายยา ขย.1
จากอำ�เภอขุขันธ์

ยาชุด แก้ผิดสำ�แดง

-ยาชุดแก้ผิดสำ�แดง พบในร้านชำ� 
ตำ�บลห้วยตึ๊กชู
-ระบุว่าซื้อมาจากร้านขายยา ขย.1
จากอำ�เภอขุขันธ์

ยาชุด กระจายเส้น

-ยาชุดกระจายเส้น พบในร้านชำ� 
ตำ�บลห้วยตึ๊กชู
-ระบุว่าซื้อมาจากร้านขายยา ขย.1
จากอำ�เภอขุขันธ์
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สถานการณ์ยาชายแดนพื้นที่ภูสิงห์    
ทีมงานภูสิงห์ได้ดำ�เนินการเก็บข้อมูลและสำ�รวจแหล่งกระจายยา จำ�นวน 98 ร้านชำ�  พบว่ามีเส้นทาง   
การกระจายยาค่อนข้างหลากหลาย บางร้านที่สำ�รวจรับยามาจากหลายเส้นทาง เช่น ทั้งจากร้านขายของส่ง          
ต่างอำ�เภอและร้านยา(ขย.1) โดย 3 ลำ�ดับแรก คือ ร้านขายของส่งต่างอำ�เภอ 41 แห่ง ร้านขายของส่งในอำ�เภอ
34 แห่ง และร้านขายยา(ขย.1) 16 แห่ง แสดงให้เห็นว่าต้นทางที่ทำ�ให้เกิดการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน คือ           
ร้านขายของส่งและร้านยา(ขย.1) โดยประเภทยาที่พบมากเป็นลำ�ดับแรก คือ ยาอันตราย ยาสามัญประจำ�บ้าน
และยาแผนโบราณตามลำ�ดับ
นอกจากนีย้ งั พบยาจากต่างประเทศจำ�หน่ายอย่างแพร่หลายในพืน้ ทีภ่ สู งิ ห์ โดยเป็นยาทีไ่ ม่มที ะเบียนและ
ไม่แสดงฉลากภาษาไทยจำ�นวนมาก ยาจากต่างประเทศทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ยาจากประเทศจีน รองลงมาคือยาจาก
ประเทศกัมพูชาและยาจากประเทศเวียดนาม ตามลำ�ดับ สำ�หรับรายการยาจากต่างประเทศที่พบมากที่สุด คือ           
ยาเม็ดสเตียรอยด์และสเตียรอยด์แบบครีมที่นำ�มาใช้เป็นชุดเครื่องสำ�อางที่อ้างสรรพคุณว่าทำ�ให้ผิวขาว
การจัดการปัญหา
พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เกี่ยวพันกับผลประโยชน์และเกี่ยวพันกับหลายๆ                   
หน่วยงานทัง้ ในและนอกประเทศ จึงทำ�ให้มชี อ่ งว่างในการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้ส�ำ เร็จ สำ�หรับ
พื้นที่ชายแดนภูสิงห์นั้นยังประสบปัญหาในการหาหน่วยงานหลักที่ควรจะรับผิดชอบจัดการปัญหา เนื่องจาก              
ด่ า นอาหารและยาบริ เวณพื้ น ที่ ภู สิ ง ห์ นี้ ยั ง ไม่ มี ซึ่ ง อาจต้ อ งใช้ ค ณะกรรมการในระดั บ จั ง หวั ด ทำ � งานเป็ น                           
เจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขใน
ประเทศกัมพูชา
ตารางแสดงผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่เหมาะสมซึ่งพบในอำ�เภอภูสิงห์
ชื่อผลิตภัณฑ์
รูปผลิตภัณฑ์
ชุดเครื่องสำ�อาง  3 ชนิด
รวมในถุงเดียว

ชุดเครื่องสำ�อาง 3 ชนิด
รวมในถุงเดียว
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รายละเอียด
- พบในร้านชำ� ในตำ�บลไพรพัฒนา
บอกว่าซื้อมาจากช่องจอม
มีผลิตภัณฑ์ 3 ชิ้น
- มียาครีมในกล่องสีเขียวเป็น
steroid ชื่อ fluocinonide
ไม่ได้ผลิตในไทย มีสัญลักษณ์ CAM
- มีครีมฉลากภาษาเวียตนาม
สีฟ้า ไม่ทราบสารสำ�คัญ
-พบในร้านชำ�  ในตำ�บลไพรพัฒนา
และห้วยตามอญ
-ผลิตภัณฑ์ 3 ชิ้น หนึ่งในนั้นระบุชื่อ
clobetasol propionate ผสมกั บ
Gentamicin

ชื่อผลิตภัณฑ์
ยาครีม Ketoconazole

ยาครีม Ketoconazole ผสมกับ
Clobetasol propionate

ยาชุด หมอบุญ วิเศษสิทธิ

รูปผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
- พบในร้านชำ� หลายตำ�บล
- ไม่มีฉลากภาษาไทย มีภาษาจีน
และมี ภ าษาอั ง กฤษ ระบุ ว่ า เป็ น
compound ketoconazole
- พบในร้านชำ� หลายตำ�บล ระบุว่า
นำ�มาใช้เป็นเครื่องสำ�อาง
เป็นครีมรองพื้น
- ไม่มีฉลากภาษาไทย มีภาษาจีน
และมีภาษาอังกฤษ ระบุว่าเป็น
ketoconazole ผสมกับ clobetasol
propionate
-ยาชุ ดสารพั ดโรค ระบุ ที่ม าจาก
จังหวัดเชียงราย
-พบในร้านชำ�ในพื้นที่หลายตำ�บล

ยาชุด แก้ผิดสำ�แดง

-ยาชุดแก้ผิดสำ�แดง  พบในร้านชำ� 
ตำ�บลตะเคียนราม
-ระบุว่าซื้อมาจากร้านขายยา ขย.1
จากอำ�เภอขุขันธ์

ยาชุด แก้ผิดสำ�แดง

-ยาชุดแก้ผิดสำ�แดง พบในร้านชำ� 
ตำ�บลห้วยตึ๊กชู
-ระบุว่าซื้อมาจากร้านขายยา ขย.1
จากอำ�เภอขุขันธ์

ยาชุด กระจายเส้น

-ยาชุดกระจายเส้น พบในร้านชำ� 
ตำ�บลห้วยตึ๊กชู
-ระบุว่าซื้อมาจากร้านขายยา ขย.1
จากอำ�เภอขุขันธ์
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ไฮไลท์

ชื่อผลิตภัณฑ์
ยาฉลากภาษาจีน

ยาฉลากภาษาเวียดนาม

รูปผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
-พบในร้านชำ� ตำ�บลไพรพัฒนา
-ระบุ ว่ า ซื้ อ มาจากช่ อ งสะงำ � 
ประเทศกัมพูชา บอกว่าเป็นยาบำ�รุง
กำ�ลังทางเพศ

-พบในร้ า นขายเครื่ อ งสำ � อาง             
ตลาดนัดห้วยตึ๊ก ชู บอกว่าเอาไว้
ลอกสิวเสี้ยน เป็นภาษาเวียดนาม

ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำ�ภู
เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน

สถานการณ์การส่งออก/นำ�เข้ายา
บริเวณชายแดนประเทศไทย: กรณีสเตียรอยด์
ปัญหายาไม่เหมาะสมในประเทศไทยเป็นปัญหาสะสมมาอย่างยาวนานและมีหลากหลายมิตทิ ซี่ อ้ นทับกัน
อยู่ แหล่งต้นทางในการนำ�เข้าและส่งออกยาและเภสัชเคมีภัณฑ์ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีสัญญานเตือนส่งจากพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย
เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพข้ามแดน(คยช.)พบว่า บริเวณพืน้ ทีช่ ายแดนติด
ประเทศเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่พบยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยจำ�หน่ายเป็นจำ�นวนมากรายการ และบาง
รายการมีปริมาณเป็นจำ�นวนมาก อีกทัง้ บางพืน้ ทีพ่ บการส่งออกยารายใหญ่ๆ เพียงด่านชายแดนแห่งเดียวพบการ
ส่งออกยาชนิดเดียวจำ�นวนหลายร้อยล้านเม็ด  ทั้งนี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจดังนี้
การนำ�เข้ายาและเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสเตียรอยด์
ในปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏข้อมูลว่าประเทศไทยสามารถผลิตสารเคมีหรือเภสัชเคมีภัณฑ์สำ�หรับใช้ในการ
ผลิตสเตียรอยด์ได้ โดยยังคงต้องมีการนำ�เข้าจากต่างประเทศอยู่ โดยการนำ�เข้านั้นมีทั้งการนำ�เข้าในรูปแบบ
เภสัชเคมีภัณฑ์หรือวัตถุดิบ(ผงยา)เพื่อนำ�ไปใช้ในการผลิตและการนำ�เข้าในรูปแบบยาสำ�เร็จรูป
ขัน้ ตอนการนำ�เข้านัน้ จะต้องผ่านด่านศุลกากร ซึง่ มีดา่ นอาหารและยา(ด่านนำ�เข้า)ทีอ่ นุญาตให้น�ำ เข้ายา
และเภสัชเคมีภัณฑ์ได้ดังต่อไปนี้ ด่านศุลกากร กองวิเคราะห์สินค้า, ด่านศุลกากรท่าเรือกรุงเทพมหานคร,                    
ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง, ด่านศุลกากรท่าเรือเอกชน ปท.10, ด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,                 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงราย, ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่, ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต,
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่, ด่านศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ, ด่านศุลกากรสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ, ด่านศุลกากรไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร, ด่านศุลกากรอาคาร ๒ ท่าอากาศยานกรุงเทพ,                 
ด่านศุลกากรคลังสินค้าท่าอากาศยานกรุงเทพและด่านศุลกากรการรถไฟลาดกระบัง
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ไฮไลท์

ชื่อผลิตภัณฑ์
ยาฉลากภาษาจีน

ยาฉลากภาษาเวียดนาม

รูปผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
-พบในร้านชำ� ตำ�บลไพรพัฒนา
-ระบุ ว่ า ซื้ อ มาจากช่ อ งสะงำ � 
ประเทศกัมพูชา บอกว่าเป็นยาบำ�รุง
กำ�ลังทางเพศ

-พบในร้ า นขายเครื่ อ งสำ � อาง             
ตลาดนัดห้วยตึ๊ก ชู บอกว่าเอาไว้
ลอกสิวเสี้ยน เป็นภาษาเวียดนาม

ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำ�ภู
เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน

สถานการณ์การส่งออก/นำ�เข้ายา
บริเวณชายแดนประเทศไทย: กรณีสเตียรอยด์
ปัญหายาไม่เหมาะสมในประเทศไทยเป็นปัญหาสะสมมาอย่างยาวนานและมีหลากหลายมิตทิ ซี่ อ้ นทับกัน
อยู่ แหล่งต้นทางในการนำ�เข้าและส่งออกยาและเภสัชเคมีภัณฑ์ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีสัญญานเตือนส่งจากพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย
เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดนและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพข้ามแดน(คยช.)พบว่า บริเวณพืน้ ทีช่ ายแดนติด
ประเทศเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่พบยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยจำ�หน่ายเป็นจำ�นวนมากรายการ และบาง
รายการมีปริมาณเป็นจำ�นวนมาก อีกทัง้ บางพืน้ ทีพ่ บการส่งออกยารายใหญ่ๆ เพียงด่านชายแดนแห่งเดียวพบการ
ส่งออกยาชนิดเดียวจำ�นวนหลายร้อยล้านเม็ด  ทั้งนี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจดังนี้
การนำ�เข้ายาและเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสเตียรอยด์
ในปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏข้อมูลว่าประเทศไทยสามารถผลิตสารเคมีหรือเภสัชเคมีภัณฑ์สำ�หรับใช้ในการ
ผลิตสเตียรอยด์ได้ โดยยังคงต้องมีการนำ�เข้าจากต่างประเทศอยู่ โดยการนำ�เข้านั้นมีทั้งการนำ�เข้าในรูปแบบ
เภสัชเคมีภัณฑ์หรือวัตถุดิบ(ผงยา)เพื่อนำ�ไปใช้ในการผลิตและการนำ�เข้าในรูปแบบยาสำ�เร็จรูป
ขัน้ ตอนการนำ�เข้านัน้ จะต้องผ่านด่านศุลกากร ซึง่ มีดา่ นอาหารและยา(ด่านนำ�เข้า)ทีอ่ นุญาตให้น�ำ เข้ายา
และเภสัชเคมีภัณฑ์ได้ดังต่อไปนี้ ด่านศุลกากร กองวิเคราะห์สินค้า, ด่านศุลกากรท่าเรือกรุงเทพมหานคร,                    
ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง, ด่านศุลกากรท่าเรือเอกชน ปท.10, ด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,                 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงราย, ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่, ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต,
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่, ด่านศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ, ด่านศุลกากรสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ, ด่านศุลกากรไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร, ด่านศุลกากรอาคาร ๒ ท่าอากาศยานกรุงเทพ,                 
ด่านศุลกากรคลังสินค้าท่าอากาศยานกรุงเทพและด่านศุลกากรการรถไฟลาดกระบัง
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ตามกฎกระทรวงที่กำ�หนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตนำ�หรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร               
ปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์
พ.ศ. 25471 และประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือ
เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ที่การนำ�หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเป็นไป              
ตามกฎกระทรวงและแบบบัญชีทกี่ �ำ หนด พ.ศ.25472  ได้ก�ำ หนดให้สามารถนำ�เข้าสเตียรอยด์ Dexamethasone และ
Prednisolone ได้เฉพาะทางด่านที่ได้รับอนุญาต3 เท่านั้น และต้องจัดส่งรายงานบัญชีให้สำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาทุกช่วงเวลาสี่เดือนคือ ช่วงที่ 1 เดือนมกราคมถึงเมษายน ช่วงที่ 2 เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม              
ช่วงที่ 3 เดือนกันยายนถึงธันวาคม4 โดยให้ส่งภายในกำ�หนดสามสิบวันหลังจากครบกำ�หนดแต่ละช่วงเวลา
เมื่อเภสัชเคมีภัณฑ์หรือยาสำ�เร็จรูปมาถึงด่านศุลกากร ผู้รับอนุญาตจะต้องดำ�เนินการขออนุญาต                  
นำ�เข้ายาแผนปัจจุบนั โดยกฎกระทรวงทีก่ �ำ หนดหน้าทีข่ องผูร้ บั อนุญาตเกีย่ วกับเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นสารออกฤทธิ์
5
หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์พ.ศ.2555    ได้กำ�หนดให้การยื่นขอนำ�เข้ายาและ
เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์นนั้ จะต้องดำ�เนินการขอกำ�หนดรหัสประจำ�ตัว และรหัสผ่านสำ�หรับผูร้ บั อนุญาต (Activation Code)
ผ่านระบบ Logistics ของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่เป็นการเข้าระบบ E-submission ซึ่ง                          
หลังจากนั้น ผู้ขอนำ�เข้าจะได้เลขรหัส 15 หลักเพื่อจดแจ้งรายการเภสัชเคมีภัณฑ์ [โดยต้องแนบเอกสารรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ (Certification of Analysis) ซึ่งระบุข้อกำ�หนดมาตรฐาน (Specifications),                    
สำ�เนาใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ในต่างประเทศที่ขอนำ�เข้า, หนังสือรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ (Good Manufacturing Practice) ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกหรือเทียบเท่า]               
หลังจากนั้น จึงจะสามารถจดแจ้งรายการยาหรือเภสัชเคมีภัณฑ์ที่นำ�เข้าได้ และเมื่อดำ�เนินการเสร็จสิ้น                       
ครบถ้วนแล้ว ทางด่านอาหารและยาจึงจะปล่อยของออกจากด่านได้

ระบบการกำ�กับดูแลการนำ�เข้าเภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำ�เร็จรูป
ในรายละเอียดของกฎกระทรวงฉบับนี้ได้กำ�หนดให้ผู้ที่ต้องการนำ�เข้าสำ�หรับการขายเภสัชเคมีภัณฑ์             
ต้องแสดงความจำ�นงว่าจะนำ�ไปใช้ในกิจการใด เช่น เพื่อการผลิตเป็นยาสำ�เร็จรูปหรือเพื่อการศึกษาวิจัย (โดย               
ผู้นำ�เข้าต้องแสดงหลักฐานแสดงความจำ�เป็นต้องใช้จากผู้ซื้อหรือมีหนังสือสั่งซื้อจากทางราชการด้วย) และ             
ผู้ขอนำ�เข้าต้องจัดทำ�บัญชีแสดงปริมาณ การผลิต การขาย การรับคืนและปริมาณคงเหลือในคลังสินค้า                          
โดยส่งรายงานให้สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป (ภค.2) และ                      
ผูร้ บั อนุญาตทีผ่ ลิต ขาย นำ�หรือสัง่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามรายการเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์และเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ทมี่ สี ว่ น
ประกอบเกลือของสารที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำ�หนด จะต้องจัดทำ�รายงานการขาย
เภสัชเคมีภัณฑ์และส่งรายงานให้สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาประกาศ(ภค.3)

1

กฎกระทรวงกำ�หนดหน้าทีข่ องผูร้ บั อนุญาตนำ�หรือสัง่ ยาแผนปัจจุบนั เข้ามาในราชอาณาจักรปฏิบตั เิ กีย่ วกับเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็น
สารออกฤทธิห์ รือเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์กงึ่ สำ�เร็จรูปทีม่ สี ว่ นผสมของสารออกฤทธิพ์ .ศ.2547.[online] แหล่งทีม่ า : http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/
files/law001_15.zip . ค้นเมื่อ 13 ธันวาคม พ.ศ. 255๙.
2
ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูปที่มีส่วน
ผสมของสารออกฤทธิ์ที่การนำ�หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงและแบบบัญชีที่กำ�หนด พ.ศ.2547. .[online]                  
แหล่งที่มา http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/che_001.zip:. ค้นเมื่อ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3
มติ 4 การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย[online]แหล่งที่มา : http://www.samatcha.org/nha/cms/files/menu_content_files/7/43/123/189/189_20150106021642.pdf. ค้นเมื่อ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
4
ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์http://tumdee.org/alert/
index.php
5
กฎกระทรวงกำ�หนดหน้าทีข่ องผูร้ บั อนุญาตนำ�หรือสัง่ ยาแผนปัจจุบนั เข้ามาในราชอาณาจักรปฏิบตั เิ กีย่ วกับเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็น
สารออกฤทธิห์ รือเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์กงึ่ สำ�เร็จรูปทีม่ สี ว่ นผสมของสารออกฤทธิพ์ .ศ.2555.[online] แหล่งทีม่ า: http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/
files/law_57_2.pdf. ค้นเมื่อ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559.

26

ภาพแสดงผังการทำ�งานเชื่อมและส่งต่อข้อมูลของ FDA Reporter
ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ตามกฎกระทรวงที่กำ�หนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตนำ�หรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร               
ปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์
พ.ศ. 25471 และประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือ
เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ที่การนำ�หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเป็นไป              
ตามกฎกระทรวงและแบบบัญชีทกี่ �ำ หนด พ.ศ.25472  ได้ก�ำ หนดให้สามารถนำ�เข้าสเตียรอยด์ Dexamethasone และ
Prednisolone ได้เฉพาะทางด่านที่ได้รับอนุญาต3 เท่านั้น และต้องจัดส่งรายงานบัญชีให้สำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาทุกช่วงเวลาสี่เดือนคือ ช่วงที่ 1 เดือนมกราคมถึงเมษายน ช่วงที่ 2 เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม              
ช่วงที่ 3 เดือนกันยายนถึงธันวาคม4 โดยให้ส่งภายในกำ�หนดสามสิบวันหลังจากครบกำ�หนดแต่ละช่วงเวลา
เมื่อเภสัชเคมีภัณฑ์หรือยาสำ�เร็จรูปมาถึงด่านศุลกากร ผู้รับอนุญาตจะต้องดำ�เนินการขออนุญาต                  
นำ�เข้ายาแผนปัจจุบนั โดยกฎกระทรวงทีก่ �ำ หนดหน้าทีข่ องผูร้ บั อนุญาตเกีย่ วกับเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นสารออกฤทธิ์
5
หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์พ.ศ.2555    ได้กำ�หนดให้การยื่นขอนำ�เข้ายาและ
เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์นนั้ จะต้องดำ�เนินการขอกำ�หนดรหัสประจำ�ตัว และรหัสผ่านสำ�หรับผูร้ บั อนุญาต (Activation Code)
ผ่านระบบ Logistics ของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่เป็นการเข้าระบบ E-submission ซึ่ง                          
หลังจากนั้น ผู้ขอนำ�เข้าจะได้เลขรหัส 15 หลักเพื่อจดแจ้งรายการเภสัชเคมีภัณฑ์ [โดยต้องแนบเอกสารรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ (Certification of Analysis) ซึ่งระบุข้อกำ�หนดมาตรฐาน (Specifications),                    
สำ�เนาใบอนุญาตผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ในต่างประเทศที่ขอนำ�เข้า, หนังสือรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ (Good Manufacturing Practice) ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกหรือเทียบเท่า]               
หลังจากนั้น จึงจะสามารถจดแจ้งรายการยาหรือเภสัชเคมีภัณฑ์ที่นำ�เข้าได้ และเมื่อดำ�เนินการเสร็จสิ้น                       
ครบถ้วนแล้ว ทางด่านอาหารและยาจึงจะปล่อยของออกจากด่านได้

ระบบการกำ�กับดูแลการนำ�เข้าเภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำ�เร็จรูป
ในรายละเอียดของกฎกระทรวงฉบับนี้ได้กำ�หนดให้ผู้ที่ต้องการนำ�เข้าสำ�หรับการขายเภสัชเคมีภัณฑ์             
ต้องแสดงความจำ�นงว่าจะนำ�ไปใช้ในกิจการใด เช่น เพื่อการผลิตเป็นยาสำ�เร็จรูปหรือเพื่อการศึกษาวิจัย (โดย               
ผู้นำ�เข้าต้องแสดงหลักฐานแสดงความจำ�เป็นต้องใช้จากผู้ซื้อหรือมีหนังสือสั่งซื้อจากทางราชการด้วย) และ             
ผู้ขอนำ�เข้าต้องจัดทำ�บัญชีแสดงปริมาณ การผลิต การขาย การรับคืนและปริมาณคงเหลือในคลังสินค้า                          
โดยส่งรายงานให้สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป (ภค.2) และ                      
ผูร้ บั อนุญาตทีผ่ ลิต ขาย นำ�หรือสัง่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามรายการเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์และเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ทมี่ สี ว่ น
ประกอบเกลือของสารที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำ�หนด จะต้องจัดทำ�รายงานการขาย
เภสัชเคมีภัณฑ์และส่งรายงานให้สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาประกาศ(ภค.3)

1

กฎกระทรวงกำ�หนดหน้าทีข่ องผูร้ บั อนุญาตนำ�หรือสัง่ ยาแผนปัจจุบนั เข้ามาในราชอาณาจักรปฏิบตั เิ กีย่ วกับเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็น
สารออกฤทธิห์ รือเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์กงึ่ สำ�เร็จรูปทีม่ สี ว่ นผสมของสารออกฤทธิพ์ .ศ.2547.[online] แหล่งทีม่ า : http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/
files/law001_15.zip . ค้นเมื่อ 13 ธันวาคม พ.ศ. 255๙.
2
ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูปที่มีส่วน
ผสมของสารออกฤทธิ์ที่การนำ�หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงและแบบบัญชีที่กำ�หนด พ.ศ.2547. .[online]                  
แหล่งที่มา http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/che_001.zip:. ค้นเมื่อ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3
มติ 4 การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย[online]แหล่งที่มา : http://www.samatcha.org/nha/cms/files/menu_content_files/7/43/123/189/189_20150106021642.pdf. ค้นเมื่อ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
4
ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์http://tumdee.org/alert/
index.php
5
กฎกระทรวงกำ�หนดหน้าทีข่ องผูร้ บั อนุญาตนำ�หรือสัง่ ยาแผนปัจจุบนั เข้ามาในราชอาณาจักรปฏิบตั เิ กีย่ วกับเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็น
สารออกฤทธิห์ รือเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์กงึ่ สำ�เร็จรูปทีม่ สี ว่ นผสมของสารออกฤทธิพ์ .ศ.2555.[online] แหล่งทีม่ า: http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/
files/law_57_2.pdf. ค้นเมื่อ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559.

26

ภาพแสดงผังการทำ�งานเชื่อมและส่งต่อข้อมูลของ FDA Reporter
ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

27

การใช้ระบบการนำ�เข้าเป็น E-submission ทำ�ให้เกิดระบบการจัดการและตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่นำ�เข้า
เภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำ�เร็จรูปที่มีการนำ�เข้ามาได้ ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พัฒนาโปรแกรม
ควบคุมการกระจายยา FDA Reporter ขึน้ มาโดยได้ใช้แนวคิดในการควบคุมกำ�กับยาทีม่ กี ลุม่ เสีย่ งสูง (Prednisolone,
Dexamethasone, Tramadol, Antihistamine, Dextromethorphan, Sildenafil) ว่าจะมีการนำ�ไปใช้ในทางที่                             
ไม่เหมาะสมหรือไม่ ตามกฎกระทรวงฯ6  ตามหนังสือที่ สธ 1009.2.6/1982 โดยขอความร่วมมือจากผู้รับอนุญาต
ผลิ ต และนำ � เข้ า ฯให้ ร ายงานการผลิ ต และการนำ � เข้ า ผ่ า นระบบ FDA Reporter 7 แบบ Online Realtime                                
โดยกลุ่มผู้ผลิตนำ�เข้าฯเภสัชเคมีภัณฑ์ใช้ระบบ FDA Reporter RM รายงานผ่านทาง www.fdareporterrm.com                
ขณะที่กลุ่มผู้ผลิตนำ�เข้ายาสำ�เร็จรูปให้ใช้ระบบ FDA Reporter FN ผ่านทาง www.fdareporterfn.com โดยการ                 
ดำ�เนินการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะขอความร่วมมือให้ดำ�เนินการ ซึ่งการทำ�รายงานตามระบบเอกสาร                         
ผู้ประกอบการยังคงต้องจัดทำ�อยู่เหมือนเดิม โดยระบบ FDA Reporter RM นั้นใช้สำ�หรับผู้รับอนุญาตนำ�เข้า               
เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์และจำ�หน่าย, ผูจ้ �ำ หน่ายเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์และผูผ้ ลิตยาสำ�เร็จรูปทีซ่ อื้ เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ ส่วนระบบ FDA
Reporter FN ใช้สําหรับผู้ผลิต นําเข้าและจําหน่ายยาสําเร็จรูปเท่านั้น นอกจากนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ยังสามารถ
ตรวจสอบการผลิตและการกระจายยาที่มีความเสี่ยงสูงจากผู้ผลิตมายังพื้นที่รับผิดชอบได้ โดยผ่านระบบ FDA
Reporter FN เช่นกัน

เมื่อพิจารณาระบบการควบคุมกำ�กับดูแลของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาในระดับต้นน้ำ�
คือผู้ผลิตนำ�เข้าทั้งเภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำ�เร็จรูป ซึ่งมีทั้งระบบ Realtime ที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว           
และเป็นปัจจุบัน และระบบเอกสารที่ผู้รับอนุญาตต้องจัดทำ�และรายงานมายังสำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร           
และยาอย่างสม่ำ�เสมอก็น่าจะเพียงพอและสามารถกำ�กับดูแลป้องกันการรั่วไหลออกนอกระบบได้
นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี8 ได้ตั้งข้อสังเกตกับระบบ FDA Reporter และระบบฐานข้อมูลว่า สำ�นักงาน              
คณะกรรมการอาหารและยาให้ความสนใจกับการจัดการปัญหาสเตียรอยด์น้อย การขยับปรับเปลี่ยนเป็นไป                  
อย่างล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น โดยมองว่าคนที่ทำ�งานในส่วนระบบฐานข้อมูลจาก FDA Reporter นั้นน้อยเกินไป           
จึงทำ�ให้ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าจะได้จากการสรุปรายงานอย่างสม่ำ�เสมอ อีกทั้งตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใด                 
ข้อมูลดังกล่าวจึงไม่เปิดเผยให้เครือข่ายที่ร่วมทำ�งานได้รับทราบเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา หรือเข้าไปมีส่วนร่วม            
ในการพัฒนาระบบและจัดการปัญหา ซึ่งแม้ระบบจะออกแบบมาดี ได้รับความร่วมมือในการลงข้อมูล แต่หาก            
ขาดการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ก็จะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าเนื่องจากพื้นที่และเครือข่ายร่วมทำ�งาน                    
ไม่สามารถใช้ข้อมูลในการจัดการปัญหาใดๆได้
ขณะทีภ่ าณุโชติ ทองยัง9 ได้สะท้อนระบบการควบคุมกำ�กับว่า เหตุใดจึงไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ วัตถุดบิ
ที่มีการนำ�เข้ามาในประเทศกับที่ใช้ในการผลิตและกระจายไปทั่วประเทศไทยนั้นมีความสมดุล เหมาะสมและเป็น
เหตุเป็นผลกันหรือไม่ ซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าระบบการควบคุมกำ�กับของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยานั้นยังหละหลวม ขาดการนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการแก้ไขปัญหา
ปัญหาระบบข้อมูลในระดับต้นน้ำ�ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา จากการศึกษา
ของดวงทิพย์และคณะเมื่อปี 2536 ได้ตั้งข้อสังเกตในส่วนของการผลิตและกระจายยาของผู้ผลิตว่า ผู้ผลิตมีการ
รายงานข้อมูลทีเ่ ป็นเท็จต่�ำ กว่าความเป็นจริงและไม่สอดคล้อง10  แม้เวลาจะล่วงเลยมามากกว่า 20 ปีแล้ว บทเรียน
จากการศึกษาครั้งนั้น สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ยังไม่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การจัดการฐานข้อมูลที่เป็นปัญหาได้
การผลิตและการกระจายสเตียรอยด์
ข้อมูลทะเบียนตำ�รับยาจากระบบ FDA single window11  ได้ระบุว่าตำ�รับยา Dexamethasone ทุกรูปแบบ
ยาที่ขึ้นทะเบียนตำ�รับไว้นั้นมีทั้งหมด 560 ตำ�รับ ข้อมูลระหว่างปี 2522 – 2558 (ข้อมูลล่าสุด 14 เมษายน 2558)
ถูกเพิกถอนทะเบียนตำ�รับไป 2 ตำ�รับและยกเลิกทะเบียนตำ�รับทั้งสิ้น 343 ทะเบียนตำ�รับ ส่วนใหญ่ที่ยกเลิกฯ                
เป็นยาเม็ด (ประมาณร้อยละ 60) ที่เหลือคือยาน้ำ�และยาฉีด (VIGADEXA 2C 27/2553(N) ของ ALCON                                
Laboratories เป็นยารายการล่าสุดที่ยกเลิกทะเบียนตำ�รับ)
8

ภาพแสดงผังระบบการเชื่อมและส่งต่อข้อมูลของระบบ FDA Reporter FN และ FDA Reporter RM
ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
6

อ้างแล้ว(13)
รายงานเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำ�เร็จรูปที่มีความเสี่ยงสูงในการนำ�ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม.[online] แหล่งที่มา :                 
http://drug.fda.moph.go.th/fda_reporter/files/d1.pdf. ค้นเมื่อ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
7

28

นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี(2557).ผู้จัดการ กพย.แถลง. ยาวิพากษ์(ตุลาคม 2557).แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา;

p2:2557
9

ภาณุโชติ ทองยังและคณ(2555). อย่าปล่อยให้สเตียรอยด์ลอยนวล. แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา :P810(สิงหาคม 2555)
10
ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร(2539) ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวังสถานที่และผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของ
ยาเม็ดสเตียรอยด์. นนทบุรี: สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
11
  http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp?id=drug
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การใช้ระบบการนำ�เข้าเป็น E-submission ทำ�ให้เกิดระบบการจัดการและตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่นำ�เข้า
เภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำ�เร็จรูปที่มีการนำ�เข้ามาได้ ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พัฒนาโปรแกรม
ควบคุมการกระจายยา FDA Reporter ขึน้ มาโดยได้ใช้แนวคิดในการควบคุมกำ�กับยาทีม่ กี ลุม่ เสีย่ งสูง (Prednisolone,
Dexamethasone, Tramadol, Antihistamine, Dextromethorphan, Sildenafil) ว่าจะมีการนำ�ไปใช้ในทางที่                             
ไม่เหมาะสมหรือไม่ ตามกฎกระทรวงฯ6  ตามหนังสือที่ สธ 1009.2.6/1982 โดยขอความร่วมมือจากผู้รับอนุญาต
ผลิ ต และนำ � เข้ า ฯให้ ร ายงานการผลิ ต และการนำ � เข้ า ผ่ า นระบบ FDA Reporter 7 แบบ Online Realtime                                
โดยกลุ่มผู้ผลิตนำ�เข้าฯเภสัชเคมีภัณฑ์ใช้ระบบ FDA Reporter RM รายงานผ่านทาง www.fdareporterrm.com                
ขณะที่กลุ่มผู้ผลิตนำ�เข้ายาสำ�เร็จรูปให้ใช้ระบบ FDA Reporter FN ผ่านทาง www.fdareporterfn.com โดยการ                 
ดำ�เนินการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะขอความร่วมมือให้ดำ�เนินการ ซึ่งการทำ�รายงานตามระบบเอกสาร                         
ผู้ประกอบการยังคงต้องจัดทำ�อยู่เหมือนเดิม โดยระบบ FDA Reporter RM นั้นใช้สำ�หรับผู้รับอนุญาตนำ�เข้า               
เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์และจำ�หน่าย, ผูจ้ �ำ หน่ายเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์และผูผ้ ลิตยาสำ�เร็จรูปทีซ่ อื้ เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ ส่วนระบบ FDA
Reporter FN ใช้สําหรับผู้ผลิต นําเข้าและจําหน่ายยาสําเร็จรูปเท่านั้น นอกจากนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ยังสามารถ
ตรวจสอบการผลิตและการกระจายยาที่มีความเสี่ยงสูงจากผู้ผลิตมายังพื้นที่รับผิดชอบได้ โดยผ่านระบบ FDA
Reporter FN เช่นกัน

เมื่อพิจารณาระบบการควบคุมกำ�กับดูแลของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาในระดับต้นน้ำ�
คือผู้ผลิตนำ�เข้าทั้งเภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำ�เร็จรูป ซึ่งมีทั้งระบบ Realtime ที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว           
และเป็นปัจจุบัน และระบบเอกสารที่ผู้รับอนุญาตต้องจัดทำ�และรายงานมายังสำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร           
และยาอย่างสม่ำ�เสมอก็น่าจะเพียงพอและสามารถกำ�กับดูแลป้องกันการรั่วไหลออกนอกระบบได้
นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี8 ได้ตั้งข้อสังเกตกับระบบ FDA Reporter และระบบฐานข้อมูลว่า สำ�นักงาน              
คณะกรรมการอาหารและยาให้ความสนใจกับการจัดการปัญหาสเตียรอยด์น้อย การขยับปรับเปลี่ยนเป็นไป                  
อย่างล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น โดยมองว่าคนที่ทำ�งานในส่วนระบบฐานข้อมูลจาก FDA Reporter นั้นน้อยเกินไป           
จึงทำ�ให้ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าจะได้จากการสรุปรายงานอย่างสม่ำ�เสมอ อีกทั้งตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใด                 
ข้อมูลดังกล่าวจึงไม่เปิดเผยให้เครือข่ายที่ร่วมทำ�งานได้รับทราบเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา หรือเข้าไปมีส่วนร่วม            
ในการพัฒนาระบบและจัดการปัญหา ซึ่งแม้ระบบจะออกแบบมาดี ได้รับความร่วมมือในการลงข้อมูล แต่หาก            
ขาดการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ก็จะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าเนื่องจากพื้นที่และเครือข่ายร่วมทำ�งาน                    
ไม่สามารถใช้ข้อมูลในการจัดการปัญหาใดๆได้
ขณะทีภ่ าณุโชติ ทองยัง9 ได้สะท้อนระบบการควบคุมกำ�กับว่า เหตุใดจึงไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ วัตถุดบิ
ที่มีการนำ�เข้ามาในประเทศกับที่ใช้ในการผลิตและกระจายไปทั่วประเทศไทยนั้นมีความสมดุล เหมาะสมและเป็น
เหตุเป็นผลกันหรือไม่ ซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าระบบการควบคุมกำ�กับของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยานั้นยังหละหลวม ขาดการนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการแก้ไขปัญหา
ปัญหาระบบข้อมูลในระดับต้นน้ำ�ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา จากการศึกษา
ของดวงทิพย์และคณะเมื่อปี 2536 ได้ตั้งข้อสังเกตในส่วนของการผลิตและกระจายยาของผู้ผลิตว่า ผู้ผลิตมีการ
รายงานข้อมูลทีเ่ ป็นเท็จต่�ำ กว่าความเป็นจริงและไม่สอดคล้อง10  แม้เวลาจะล่วงเลยมามากกว่า 20 ปีแล้ว บทเรียน
จากการศึกษาครั้งนั้น สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ยังไม่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การจัดการฐานข้อมูลที่เป็นปัญหาได้
การผลิตและการกระจายสเตียรอยด์
ข้อมูลทะเบียนตำ�รับยาจากระบบ FDA single window11  ได้ระบุว่าตำ�รับยา Dexamethasone ทุกรูปแบบ
ยาที่ขึ้นทะเบียนตำ�รับไว้นั้นมีทั้งหมด 560 ตำ�รับ ข้อมูลระหว่างปี 2522 – 2558 (ข้อมูลล่าสุด 14 เมษายน 2558)
ถูกเพิกถอนทะเบียนตำ�รับไป 2 ตำ�รับและยกเลิกทะเบียนตำ�รับทั้งสิ้น 343 ทะเบียนตำ�รับ ส่วนใหญ่ที่ยกเลิกฯ                
เป็นยาเม็ด (ประมาณร้อยละ 60) ที่เหลือคือยาน้ำ�และยาฉีด (VIGADEXA 2C 27/2553(N) ของ ALCON                                
Laboratories เป็นยารายการล่าสุดที่ยกเลิกทะเบียนตำ�รับ)
8

ภาพแสดงผังระบบการเชื่อมและส่งต่อข้อมูลของระบบ FDA Reporter FN และ FDA Reporter RM
ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
6

อ้างแล้ว(13)
รายงานเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำ�เร็จรูปที่มีความเสี่ยงสูงในการนำ�ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม.[online] แหล่งที่มา :                 
http://drug.fda.moph.go.th/fda_reporter/files/d1.pdf. ค้นเมื่อ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
7
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นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี(2557).ผู้จัดการ กพย.แถลง. ยาวิพากษ์(ตุลาคม 2557).แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา;

p2:2557
9

ภาณุโชติ ทองยังและคณ(2555). อย่าปล่อยให้สเตียรอยด์ลอยนวล. แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา :P810(สิงหาคม 2555)
10
ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร(2539) ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวังสถานที่และผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของ
ยาเม็ดสเตียรอยด์. นนทบุรี: สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
11
  http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp?id=drug
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ขณะที่มีบริษัทผลิต/นำ�เข้า Dexamethasone เฉพาะรูปแบบเม็ดจำ�นวน 36 แห่งและปรากฏทะเบียน                    
ตำ�รับยาถึง 128 ตำ�รับ จากข้อมูลการยกเลิกทะเบียนตำ�รับยามีข้อสังเกตว่ายา Dexamethasone ในรูปแบบยาเม็ด
มีการยกเลิกทะเบียนเป็นจำ�นวนน้อยมากในช่วงปี 2550 เป็นต้นมาเมื่อเทียบกับยาในรูปแบบอื่น มีความเป็นไปได้
ว่ารูปแบบยาเม็ดอาจมีการยกเลิกทะเบียนเป็นจำ�นวนมากแล้วก่อนปี 2550 อย่างไรก็ตาม จำ�นวนทะเบียนตำ�รับยา
Dexamethasone ที่มากถึง 128 ทะเบียนในรูปแบบยาเม็ดนั้นมีความจำ�เป็นหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลการกระจายยา
ปี 2551 (มกราคม – เมษายน) พบว่า Dexamethasone ในประเทศทั้งหมด 118.1 ล้านเม็ด กระจายไปยัง                     
โรงพยาบาลและคลินิกเพียงร้อยละ 2.6 เท่านั้น สอดคล้องกับข้อมูลว่า Dexamethasone ในโรงพยาบาลเป็นยาที่มี
การสั่งใช้น้อยมากในผู้ป่วย เนื่องจากมีผลข้างเคียงสูงจึงทำ�ให้ไม่ค่อยมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรค คาดการณ์ว่า
Dexamethasone ที่ผลิตในประเทศไทยจำ�นวนมากไหลออกไปอยู่นอกระบบโรงพยาบาลเพื่อนำ�ไปผลิตยาชุดหรือ
ผสมในยาลูกกลอน/ยาแผนโบราณ12
กรณีของ Prednisolone นั้น ข้อมูลของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่ามีบริษัทที่ผลิต                 
ยานำ�เข้า Prednisolone ในรูปแบบเม็ดรับประทานจำ�นวน 54 แห่งแต่มีทะเบียนยา 129 ตำ�รับ   ข้อมูลการ                   
กระจายยาปี 2551 (มกราคม – เมษายน) พบว่า Prednisolone ในประเทศจากปริมาณ 28.44 ล้านเม็ดกระจาย  
ไปยังโรงพยาบาลและคลินิก คิดเป็นร้อยละ 46.1 มีปริมาณที่เสี่ยงรั่วไหลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมร้อยละ 53.8
แหล่งกระจายยา

ภายในประเทศ
- โรงพยาบาล
- คลินิก
- ร้านขายยา
- บริษัท
ส่งออก
รวม

เพรดนิโซโลน
ม.ค.-เม.ย.51
ต.ค.56-ส.ค.57
ล้านเม็ด (ร้อยละ)
ล้านเม็ด (ร้อยละ)
28.44
110.60
(15)
43.47 (39.30)
(31.1)
55.93 (50.57)
(11.8)
11.20(1012)
(42)
1.16
17.59
29.6
128.19

เดกซาเมทาโซน
ม.ค.-เม.ย.51
ต.ค.56-ส.ค.57
ล้านเม็ด (ร้อยละ) ล้านเม็ด (ร้อยละ)
118.1
15.4
(0.8)
1.98 (12.87)
(1.8)
8.60 (55.87)
(3.2)
4.81 (31.26)
(94.2)
22.3
380.73
141.5
396.13

ที่มา : ระบบรายงานที่สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำ�ขึ้น : ระบบ FDA reporter
และ รายงานการขายยาตามแบบ ขย.๘13

12

เนาวรัตน์ ทิพย์อุทัย (2556).โครงการศึกษาความคิดเห็นต่อมาตรการการกำ�หนดรูปแบบหรือการแสดงสัญลักษณ์ของยา  
steroid รูปแบบรับประทาน: แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
13
เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพ 2557 ประเด็นการจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย.[online] แหล่งที่มา :
http://www.samatcha.org/nha/cms/files/menu_content_files/7/40/111/129/129_20141112110650.pdf. ค้นเมื่อ 8 เมษายน 2558.
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แม้จะมีการจัดทำ�รายงานการกระจายยาสเตียรอยด์จากผู้ผลิต(รวมถึงระบบ FDA Reporter)ไปยัง                
แหล่งกระจายยาต่างๆ แต่ก็ไม่มีการนำ�รายงานเหล่านี้มาวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบทั้งระบบ จึงทำ�ให้ยังมี                      
การรั่วไหลและถูกนำ�ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมต่อไป
เส้นทางสเตียรอยด์ใต้ดิน: ต้นทางสเตียรอยด์มหาศาลนอกระบบการกำ�กับดูแล
ปัญหาที่สำ�คัญซึ่งเป็นจุดคานงัดคือ สเตียรอยด์ใต้ดินมาจากไหน ดวงทิพย์และคณะได้ให้ข้อสังเกต                   
ในการผลิตสเตียรอยด์ไว้ว่า ปริมาณยาเม็ด(Finished product)ที่รวบรวมคำ�นวณเป็นปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้              
เมื่อนำ�มาเปรียบเทียบกับข้อมูลนำ�เข้าวัตถุดิบ(Raw Product) จากด่านอาหารและยาแล้วพบปริมาณที่แตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก14 โดยความเห็นว่าปริมาณที่แตกต่างกันนั้น ไม่น่าจะอยู่ที่การสำ�รองวัตถุดิบเพราะมีการนำ�เข้า                 
ครั้งละจำ�นวนไม่มาก ดวงทิพย์และคณะได้สรุปประเด็นนี้ไว้สั้นๆว่าน่าจะมีลักลอบนำ�เข้าวัตถุดิบ
การลักลอบนำ�เข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ในประเทศไทยเกิดขึ้นได้ไม่ยาก ทางหนึ่งคือด่านชายแดนทั่วไปที่มัก           
ไม่เข้มงวดในประเด็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงเช่นด่านชั่วคราว ด่านวัฒนธรรมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                   
ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม แต่ด่านเหล่านี้                        
มีความเสีย่ งสูงเมือ่ ถูกตรวจค้นและไม่สามารถนำ�เข้าได้บอ่ ยครัง้ อีกทัง้ ปริมาณทีจ่ ะลักลอบนำ�เข้ามานัน้ ไม่สามารถ
นำ�เข้ามาได้มากนัก เพราะจะเป็นที่สังเกตและถูกตรวจค้นได้ ขณะที่อีกทางหนึ่งคือทางด่านตามระบบปกติโดย                
ผู้นำ�เข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เมื่อนำ�เข้าจะสำ�แดงเท็จโดยแจ้งข้อมูลปริมาณขอนำ�เข้าต่ำ�กว่าความเป็นจริงและปริมาณ
ที่เหลือก็สำ�แดงเป็นอย่างอื่นที่ไม่มีมาตรการตรวจเข้มงวด รวมไปถึงการสำ�แดงเท็จทั้งหมดโดยลวงว่าเป็น                 
สินค้าอื่นที่ไม่เข้มงวด เช่น การสำ�แดงเท็จว่าเป็นยาสัตว์ อาหารสัตว์   ทั้งนี้ เภสัชเคมีภัณฑ์สำ�หรับยาที่มี                       
ความเสี่ยงสูงเช่น Tramadol ก็มีการนำ�เข้ามาโดยวิธีการเดียวกัน   นอกจากนี้ยังพบว่าเคมีสำ�หรับเครื่องสำ�อาง                
ไซบู ท รามี น ฟอร์ ม าลี น และบอแร็ ก ซ์ ที่ ป ลอมปนในอาหารนั้ น จะใช้ วิ ธี แจ้ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นวั ต ถุ ป ระสงค์                                 
ในทางอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำ�ให้ผ่านด่านได้ไม่ยาก โดยทั่วไปวิธีนี้จะเป็นที่นิยมเพราะมีความเสี่ยงน้อยกว่าและ
สามารถนำ�เข้าได้ปริมาณมาก
ผู้นำ�เข้าเภสัชเคมีภัณฑ์/ยาสำ�เร็จรูป
เครื อ ข่ า ยติ ด ตามปั ญ หายาชายแดนและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพข้ า มแดน(คยช.)พบว่ า กลุ่ ม ผู้ ค้ า                              
เภสัชเคมีภัณฑ์นั้น มี 2 กลุ่ม คือเป็นพนักงานภายในของโรงงานผลิตกับผู้นำ�เข้าอิสระซึ่งไม่จำ�เป็นว่าจะต้อง                   
มีโรงงานผลิตยาเป็นของตนเอง หน้าที่ของผู้นำ�เข้าเภสัชเคมีภัณฑ์(นอกระบบ)กล่าวคือจัดหา ลักลอบนำ�เข้า
เภสัชเคมีภัณฑ์ให้แก่พ่อค้าหรือผู้สนใจ รวมไปถึงจัดหาให้แก่โรงงานผลิตยาที่ต้องการด้วย ซึ่งตรงกับข้อมูลที่             
ดวงทิพย์และคณะได้ระบุไว้ในการศึกษา15 นอกจากนี้ผู้ค้าเภสัชเคมีภัณฑ์เหล่านี้ยังเป็นนายหน้าและประสานงาน
จัดหาโรงงานตอกเม็ดยาตามที่ต้องการให้อีกด้วย บ่อยครั้งที่ผู้ต้องการยาสเตียรอยด์ไม่ต้องวิ่งหาเภสัชเคมีภัณฑ์
เอง สามารถติดต่อที่ผู้ค้าเภสัชเคมีภัณฑ์ได้เลย โดยจะสามารถแนะนำ�โรงงานที่มีวัตถุดิบแล้วให้ได้เลยอีกด้วย
14  

ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร(2539) ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวังสถานที่และผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาการแพร่ระบาด
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ขณะที่มีบริษัทผลิต/นำ�เข้า Dexamethasone เฉพาะรูปแบบเม็ดจำ�นวน 36 แห่งและปรากฏทะเบียน                    
ตำ�รับยาถึง 128 ตำ�รับ จากข้อมูลการยกเลิกทะเบียนตำ�รับยามีข้อสังเกตว่ายา Dexamethasone ในรูปแบบยาเม็ด
มีการยกเลิกทะเบียนเป็นจำ�นวนน้อยมากในช่วงปี 2550 เป็นต้นมาเมื่อเทียบกับยาในรูปแบบอื่น มีความเป็นไปได้
ว่ารูปแบบยาเม็ดอาจมีการยกเลิกทะเบียนเป็นจำ�นวนมากแล้วก่อนปี 2550 อย่างไรก็ตาม จำ�นวนทะเบียนตำ�รับยา
Dexamethasone ที่มากถึง 128 ทะเบียนในรูปแบบยาเม็ดนั้นมีความจำ�เป็นหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลการกระจายยา
ปี 2551 (มกราคม – เมษายน) พบว่า Dexamethasone ในประเทศทั้งหมด 118.1 ล้านเม็ด กระจายไปยัง                     
โรงพยาบาลและคลินิกเพียงร้อยละ 2.6 เท่านั้น สอดคล้องกับข้อมูลว่า Dexamethasone ในโรงพยาบาลเป็นยาที่มี
การสั่งใช้น้อยมากในผู้ป่วย เนื่องจากมีผลข้างเคียงสูงจึงทำ�ให้ไม่ค่อยมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรค คาดการณ์ว่า
Dexamethasone ที่ผลิตในประเทศไทยจำ�นวนมากไหลออกไปอยู่นอกระบบโรงพยาบาลเพื่อนำ�ไปผลิตยาชุดหรือ
ผสมในยาลูกกลอน/ยาแผนโบราณ12
กรณีของ Prednisolone นั้น ข้อมูลของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่ามีบริษัทที่ผลิต                 
ยานำ�เข้า Prednisolone ในรูปแบบเม็ดรับประทานจำ�นวน 54 แห่งแต่มีทะเบียนยา 129 ตำ�รับ   ข้อมูลการ                   
กระจายยาปี 2551 (มกราคม – เมษายน) พบว่า Prednisolone ในประเทศจากปริมาณ 28.44 ล้านเม็ดกระจาย  
ไปยังโรงพยาบาลและคลินิก คิดเป็นร้อยละ 46.1 มีปริมาณที่เสี่ยงรั่วไหลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมร้อยละ 53.8
แหล่งกระจายยา

ภายในประเทศ
- โรงพยาบาล
- คลินิก
- ร้านขายยา
- บริษัท
ส่งออก
รวม

เพรดนิโซโลน
ม.ค.-เม.ย.51
ต.ค.56-ส.ค.57
ล้านเม็ด (ร้อยละ)
ล้านเม็ด (ร้อยละ)
28.44
110.60
(15)
43.47 (39.30)
(31.1)
55.93 (50.57)
(11.8)
11.20(1012)
(42)
1.16
17.59
29.6
128.19

เดกซาเมทาโซน
ม.ค.-เม.ย.51
ต.ค.56-ส.ค.57
ล้านเม็ด (ร้อยละ) ล้านเม็ด (ร้อยละ)
118.1
15.4
(0.8)
1.98 (12.87)
(1.8)
8.60 (55.87)
(3.2)
4.81 (31.26)
(94.2)
22.3
380.73
141.5
396.13

ที่มา : ระบบรายงานที่สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำ�ขึ้น : ระบบ FDA reporter
และ รายงานการขายยาตามแบบ ขย.๘13
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เนาวรัตน์ ทิพย์อุทัย (2556).โครงการศึกษาความคิดเห็นต่อมาตรการการกำ�หนดรูปแบบหรือการแสดงสัญลักษณ์ของยา  
steroid รูปแบบรับประทาน: แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
13
เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพ 2557 ประเด็นการจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย.[online] แหล่งที่มา :
http://www.samatcha.org/nha/cms/files/menu_content_files/7/40/111/129/129_20141112110650.pdf. ค้นเมื่อ 8 เมษายน 2558.
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แม้จะมีการจัดทำ�รายงานการกระจายยาสเตียรอยด์จากผู้ผลิต(รวมถึงระบบ FDA Reporter)ไปยัง                
แหล่งกระจายยาต่างๆ แต่ก็ไม่มีการนำ�รายงานเหล่านี้มาวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบทั้งระบบ จึงทำ�ให้ยังมี                      
การรั่วไหลและถูกนำ�ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมต่อไป
เส้นทางสเตียรอยด์ใต้ดิน: ต้นทางสเตียรอยด์มหาศาลนอกระบบการกำ�กับดูแล
ปัญหาที่สำ�คัญซึ่งเป็นจุดคานงัดคือ สเตียรอยด์ใต้ดินมาจากไหน ดวงทิพย์และคณะได้ให้ข้อสังเกต                   
ในการผลิตสเตียรอยด์ไว้ว่า ปริมาณยาเม็ด(Finished product)ที่รวบรวมคำ�นวณเป็นปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้              
เมื่อนำ�มาเปรียบเทียบกับข้อมูลนำ�เข้าวัตถุดิบ(Raw Product) จากด่านอาหารและยาแล้วพบปริมาณที่แตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก14 โดยความเห็นว่าปริมาณที่แตกต่างกันนั้น ไม่น่าจะอยู่ที่การสำ�รองวัตถุดิบเพราะมีการนำ�เข้า                 
ครั้งละจำ�นวนไม่มาก ดวงทิพย์และคณะได้สรุปประเด็นนี้ไว้สั้นๆว่าน่าจะมีลักลอบนำ�เข้าวัตถุดิบ
การลักลอบนำ�เข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ในประเทศไทยเกิดขึ้นได้ไม่ยาก ทางหนึ่งคือด่านชายแดนทั่วไปที่มัก           
ไม่เข้มงวดในประเด็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงเช่นด่านชั่วคราว ด่านวัฒนธรรมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                   
ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม แต่ด่านเหล่านี้                        
มีความเสีย่ งสูงเมือ่ ถูกตรวจค้นและไม่สามารถนำ�เข้าได้บอ่ ยครัง้ อีกทัง้ ปริมาณทีจ่ ะลักลอบนำ�เข้ามานัน้ ไม่สามารถ
นำ�เข้ามาได้มากนัก เพราะจะเป็นที่สังเกตและถูกตรวจค้นได้ ขณะที่อีกทางหนึ่งคือทางด่านตามระบบปกติโดย                
ผู้นำ�เข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เมื่อนำ�เข้าจะสำ�แดงเท็จโดยแจ้งข้อมูลปริมาณขอนำ�เข้าต่ำ�กว่าความเป็นจริงและปริมาณ
ที่เหลือก็สำ�แดงเป็นอย่างอื่นที่ไม่มีมาตรการตรวจเข้มงวด รวมไปถึงการสำ�แดงเท็จทั้งหมดโดยลวงว่าเป็น                 
สินค้าอื่นที่ไม่เข้มงวด เช่น การสำ�แดงเท็จว่าเป็นยาสัตว์ อาหารสัตว์   ทั้งนี้ เภสัชเคมีภัณฑ์สำ�หรับยาที่มี                       
ความเสี่ยงสูงเช่น Tramadol ก็มีการนำ�เข้ามาโดยวิธีการเดียวกัน   นอกจากนี้ยังพบว่าเคมีสำ�หรับเครื่องสำ�อาง                
ไซบู ท รามี น ฟอร์ ม าลี น และบอแร็ ก ซ์ ที่ ป ลอมปนในอาหารนั้ น จะใช้ วิ ธี แจ้ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นวั ต ถุ ป ระสงค์                                 
ในทางอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำ�ให้ผ่านด่านได้ไม่ยาก โดยทั่วไปวิธีนี้จะเป็นที่นิยมเพราะมีความเสี่ยงน้อยกว่าและ
สามารถนำ�เข้าได้ปริมาณมาก
ผู้นำ�เข้าเภสัชเคมีภัณฑ์/ยาสำ�เร็จรูป
เครื อ ข่ า ยติ ด ตามปั ญ หายาชายแดนและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพข้ า มแดน(คยช.)พบว่ า กลุ่ ม ผู้ ค้ า                              
เภสัชเคมีภัณฑ์นั้น มี 2 กลุ่ม คือเป็นพนักงานภายในของโรงงานผลิตกับผู้นำ�เข้าอิสระซึ่งไม่จำ�เป็นว่าจะต้อง                   
มีโรงงานผลิตยาเป็นของตนเอง หน้าที่ของผู้นำ�เข้าเภสัชเคมีภัณฑ์(นอกระบบ)กล่าวคือจัดหา ลักลอบนำ�เข้า
เภสัชเคมีภัณฑ์ให้แก่พ่อค้าหรือผู้สนใจ รวมไปถึงจัดหาให้แก่โรงงานผลิตยาที่ต้องการด้วย ซึ่งตรงกับข้อมูลที่             
ดวงทิพย์และคณะได้ระบุไว้ในการศึกษา15 นอกจากนี้ผู้ค้าเภสัชเคมีภัณฑ์เหล่านี้ยังเป็นนายหน้าและประสานงาน
จัดหาโรงงานตอกเม็ดยาตามที่ต้องการให้อีกด้วย บ่อยครั้งที่ผู้ต้องการยาสเตียรอยด์ไม่ต้องวิ่งหาเภสัชเคมีภัณฑ์
เอง สามารถติดต่อที่ผู้ค้าเภสัชเคมีภัณฑ์ได้เลย โดยจะสามารถแนะนำ�โรงงานที่มีวัตถุดิบแล้วให้ได้เลยอีกด้วย
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ปั จ จุ บั น เภสัชเคมีภัณ ฑ์ที่มีการลักลอบนำ�เข้าจะมีราคาอยู่ที่ 60,000 –75,000 บาทต่อกิโ ลกรัม                        
โดยผงยา Dexamethasone จำ�นวน 1 กิโลกรัมนั้นสามารถนำ�มาผลิตยาเม็ด Dexamethasone 0.5 mg ได้จำ�นวน
ประมาณ 2,000,000 เม็ด ซึ่งราคาขายหน้าโรงงานอยู่ที่ 140 – 150 บาทต่อกระปุก(1,000 เม็ด) และทางร้านยา
จะเอาไปขายต่อในราคา 250 – 350 บาทต่อกระปุก(สำ�หรับกรณีสเตียรอยด์ใต้ดนิ ) ดังนัน้ สเตียรอยด์ผงทีล่ กั ลอบ
นำ�เข้ามาจำ�นวน 1 กิโลกรัมนั้นสามารถสร้างกำ�ไรได้ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท
การผลิตและการกระจายสเตียรอยด์นอกระบบการกำ�กับดูแล
ผู้ ที่ ต้ อ งการสเตี ย รอยด์ ใ ต้ ดิ น สามารถหาโรงงานที่ จ ะตอกเม็ ด ยาสเตี ย รอยด์ ใ ห้ ไ ด้ ไ ม่ ย ากหากเข้ า                        
ถูกช่องทาง โดยพบว่าผู้นำ�เข้าเภสัชเคมีภัณฑ์คือตัวกลางที่สำ�คัญของระบบระหว่าง Demand กับ Supply                     
ของระบบ เพราะโดยทัว่ ไปไม่ใช่ทกุ คนทีจ่ ะผลิตยาขายได้และในขณะเดียวกันโรงงานก็ไม่สามารถขายยาให้ใครก็ได้
เหมือนสินค้าทั่วไป การมีตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างความต้องการทั้ง 2 ฝั่งคือจุดเปลี่ยนและเป็นตัวละครที่มี               
บทบาทสำ�คัญอย่างมากของกระบวนการสเตียรอยด์ใต้ดิน
บทบาทของผู้นำ�เข้าเภสัชเคมีภัณฑ์นอกเหนือจากการจัดหาวัตถุดิบให้แก่ผู้ที่ต้องการแล้ว ยังมีอีก               
บทบาทหนึง่ คือเป็นนายหน้าคอยหาลูกค้าป้อนโรงงานหรือจัดหาผูผ้ ลิตตอกเม็ดยาให้แก่ผทู้ ตี่ อ้ งการยาสเตียรอยด์
โดยโรงงานจะมีหน้าทีเ่ พียงตอกเม็ดยาตามความต้องการให้เท่านัน้ ส่วนบรรจุภณ
ั ฑ์นนั้ เป็นหน้าทีข่ องลูกค้าจะต้อง
ไปจัดหามาเอง เมื่อผลิตแล้วโรงงานจะบรรจุลงในถุงปิดสนิทให้เท่านั้น แต่ทั้งนี้ก็สามารถสั่งให้โรงงานจัดหา                    
บรรจุภัณฑ์ได้โดยคิดราคาเพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่งสามารถสั่งฉลากได้ว่าจะให้เหมือนกับยาของบริษัทหรือโรงงานใด              
เช่นเดียวกับวัตถุดิบซึ่งมีทั้งที่จัดหามาเองหรือโรงงานจัดหามาให้ ซึ่งก็จะมีราคาที่สูงกว่าที่นำ�มาให้โรงงานตอก  
เป็นเม็ดให้เอง โดยคิดราคา 140-150 บาทต่อ 1 กระปุก (1,000 เม็ด)
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะพบว่ า ผู้ นำ � เข้ า เภสั ช เคมี ภั ณ ฑ์ จ ะมี บ ทบาทสู ง มากในการเชื่ อ มประสานและ                  
จั ด หาลู ก ค้ า นอกจากผู้ นำ � เข้ า เภสั ช เคมี ภั ณ ฑ์ อิ ส ระจะมี บ ทบาทในการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ประสานงานให้ เ กิ ด                              
สเตียรอยด์ใต้ดนิ แล้ว เซลยา(salesman ทีท่ �ำ หน้าทีข่ ายยา)อิสระและเซลของบริษทั ยากลุม่ เสีย่ งบางคนก็มพี ฤติกรรม
เป็นผู้จัดหาและกระจายยาจากโรงงานผลิตไปสู่ร้านขายยาและสถานพยาบาลบางกลุ่มอีกด้วย
การกระจายยาจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งกระจายยาในพืน้ ทีต่ า่ งๆ มักจะมีเซลยาเฉพาะคนหรือทีร่ จู้ กั กัน
เฉพาะนำ�ยามาส่งให้ที่ร้านยาหรือสถานพยาบาลและเก็บยาไว้ในที่เฉพาะ และในบางครั้งก็หลีกเลี่ยงการตรวจพบ
โดยการบรรจุลงในกระปุกยาชนิดอื่นแทน ซึ่งการกระจายยาสเตียรอยด์ใต้ดินนี้อาศัยเซลยาเป็นคนประสานงาน
จัดส่งและเก็บเงิน โดยเซลยาอาจจะเป็นทั้งนายหน้าระหว่างบริษัทใต้ดินที่ลักลอบผลิต หรือเป็นเจ้าของยาเองแล้ว
นำ�มาปล่อยที่ร้านขายยาที่ต้องการ ซึ่งเซลยานี้เองอาจจะเป็นผู้นำ�เข้าเภสัชเคมีภัณฑ์หรือรู้เห็นกับโรงงาน                     
ผลิ ต ยาด้ ว ย ถึ ง ขณะนี้ ยั ง ไม่ มี ม าตรการใดๆที่ จ ะจั ด การกั บ ขบวนการผลิ ต และกระจายสเตี ย รอยด์ อ ย่ า ง                           
ไม่เหมาะสม ประชาชนจึงยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อไป
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ร่วมมือกัน....ดีกว่าล้อมรั้ว

เสียงสะท้อนจากพื้นที่
เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดน
และผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน(คชย.)

บ้านใครบ้านมัน

ยาชายแดน หาใช่เรือ่ งของคนชายขอบพืน้ ทีช่ ายแดนแต่เพียงอย่างเดียว ยาทีเ่ ป็นปัญหาเหล่านีถ้ กู ลักลอบ
ขนข้ามแดนมา และกำ�ลังคืบคลานเข้ามาถึงชุมชน กลางหมู่บ้านในเขตเมือง เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดน
และผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน(คชย.) ได้ดำ�เนินการติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
พบว่า ปัญหาค่อยๆสะสมและเพิ่มความรุนแรงขึ้น
อุบัติการณ์ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงคือ ชาวอ.เวียงแก่น จ.เชียงรายจำ�นวนมากกินยา Dexamethasone +
Piroxicam ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย มีฉลากยาเป็นภาษาจีน นำ�เข้ามาจากตลาดเวียงจันทน์ สปป.ลาว
โดยการใช้ยา 2 ชนิดนีร้ วมกัน ได้รบั ความนิยมมากเพราะกินแล้วมีอาการหายปวดเมือ่ ยทำ�งานต่อได้ กินแล้วทำ�ให้
กินข้าวอร่อย ผู้ป่วยเชื่อคำ�โฆษณาจากเพื่อนๆและคนขายว่ายา Piroxicam เป็นยาแก้ของยา Dexamethasone
กินแล้วหน้าไม่บวมเหมือนกิน Dexamethasone อย่างเดียว
พบว่ายาชนิดนี้ไม่ได้พบแต่ในพื้นที่เวียงแก่นเท่านั้น!! ยังพบได้อีกหลายพื้นที่ของภาคเหนือนี้ เช่น
อ.เชียงของ จ.เชียงราย และในจ.น่าน และมีข้อมูลว่ายาบางส่วนที่ถูกจับได้จำ�นวนมากที่เชียงรายกำ�ลังจะ               
กระจายไปยัง จ.เชียงใหม่   ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในพื้นที่อ.เชียงคาน จ.เลย, ในจ.มุกดาหาร,                   
จ.อุบลราชธานีและจ.หนองคาย โดยเฉพาะในพื้นที่หนองคายนั้นสามารถสกัดจับได้ถึงเกือบ 2 แสนเม็ดก่อนที่จะ
ข้ามด่านชายแดนเข้ามาในประเทศไทย
ทั้งนี้ ยังไม่รวมเหล่ากองทัพมดอีกมาก ที่พยายามลักลอบนำ�ยาที่ไม่ได้รับการรับรองโดยสำ�นักงาน              
คณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ของประเทศไทย ที่แม้ว่าจะเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องจากประเทศต้นทาง เช่น
fluocinonide ointment (เป็น corticosteroid) แต่ก็ยังเชื่อถือไม่ได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัย                        
ยังไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไม่มีทะเบียน เช่นที่เครือข่ายฯได้สำ�รวจพบคือ “ครีมนกคู่” (ที่นิยมใช้ทำ�ให้หน้าขาว
และลดสิว)  ครีมพม่าหน้าขาว (clobetasol)
เครือข่ายพบว่า ครีมนกคู่ที่หายไปหรือลดลงไปนั้น ไม่ได้หายไปไหน แต่แปลงตัวเองลงไปอยู่ในตลับแทน
โดยใช้คู่กับสบู่และครีมพม่าหน้าขาว นั่นหมายความว่า จะต้องใช้ครีมสเตียรอยด์ถึง 2 ตัวในเวลาเดียวกัน             
ซึ่งอันตรายมากสำ�หรับผู้บริโภค
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ปั จ จุ บั น เภสัชเคมีภัณ ฑ์ที่มีการลักลอบนำ�เข้าจะมีราคาอยู่ที่ 60,000 –75,000 บาทต่อกิโ ลกรัม                        
โดยผงยา Dexamethasone จำ�นวน 1 กิโลกรัมนั้นสามารถนำ�มาผลิตยาเม็ด Dexamethasone 0.5 mg ได้จำ�นวน
ประมาณ 2,000,000 เม็ด ซึ่งราคาขายหน้าโรงงานอยู่ที่ 140 – 150 บาทต่อกระปุก(1,000 เม็ด) และทางร้านยา
จะเอาไปขายต่อในราคา 250 – 350 บาทต่อกระปุก(สำ�หรับกรณีสเตียรอยด์ใต้ดนิ ) ดังนัน้ สเตียรอยด์ผงทีล่ กั ลอบ
นำ�เข้ามาจำ�นวน 1 กิโลกรัมนั้นสามารถสร้างกำ�ไรได้ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท
การผลิตและการกระจายสเตียรอยด์นอกระบบการกำ�กับดูแล
ผู้ ที่ ต้ อ งการสเตี ย รอยด์ ใ ต้ ดิ น สามารถหาโรงงานที่ จ ะตอกเม็ ด ยาสเตี ย รอยด์ ใ ห้ ไ ด้ ไ ม่ ย ากหากเข้ า                        
ถูกช่องทาง โดยพบว่าผู้นำ�เข้าเภสัชเคมีภัณฑ์คือตัวกลางที่สำ�คัญของระบบระหว่าง Demand กับ Supply                     
ของระบบ เพราะโดยทัว่ ไปไม่ใช่ทกุ คนทีจ่ ะผลิตยาขายได้และในขณะเดียวกันโรงงานก็ไม่สามารถขายยาให้ใครก็ได้
เหมือนสินค้าทั่วไป การมีตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างความต้องการทั้ง 2 ฝั่งคือจุดเปลี่ยนและเป็นตัวละครที่มี               
บทบาทสำ�คัญอย่างมากของกระบวนการสเตียรอยด์ใต้ดิน
บทบาทของผู้นำ�เข้าเภสัชเคมีภัณฑ์นอกเหนือจากการจัดหาวัตถุดิบให้แก่ผู้ที่ต้องการแล้ว ยังมีอีก               
บทบาทหนึง่ คือเป็นนายหน้าคอยหาลูกค้าป้อนโรงงานหรือจัดหาผูผ้ ลิตตอกเม็ดยาให้แก่ผทู้ ตี่ อ้ งการยาสเตียรอยด์
โดยโรงงานจะมีหน้าทีเ่ พียงตอกเม็ดยาตามความต้องการให้เท่านัน้ ส่วนบรรจุภณ
ั ฑ์นนั้ เป็นหน้าทีข่ องลูกค้าจะต้อง
ไปจัดหามาเอง เมื่อผลิตแล้วโรงงานจะบรรจุลงในถุงปิดสนิทให้เท่านั้น แต่ทั้งนี้ก็สามารถสั่งให้โรงงานจัดหา                    
บรรจุภัณฑ์ได้โดยคิดราคาเพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่งสามารถสั่งฉลากได้ว่าจะให้เหมือนกับยาของบริษัทหรือโรงงานใด              
เช่นเดียวกับวัตถุดิบซึ่งมีทั้งที่จัดหามาเองหรือโรงงานจัดหามาให้ ซึ่งก็จะมีราคาที่สูงกว่าที่นำ�มาให้โรงงานตอก  
เป็นเม็ดให้เอง โดยคิดราคา 140-150 บาทต่อ 1 กระปุก (1,000 เม็ด)
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะพบว่ า ผู้ นำ � เข้ า เภสั ช เคมี ภั ณ ฑ์ จ ะมี บ ทบาทสู ง มากในการเชื่ อ มประสานและ                  
จั ด หาลู ก ค้ า นอกจากผู้ นำ � เข้ า เภสั ช เคมี ภั ณ ฑ์ อิ ส ระจะมี บ ทบาทในการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ประสานงานให้ เ กิ ด                              
สเตียรอยด์ใต้ดนิ แล้ว เซลยา(salesman ทีท่ �ำ หน้าทีข่ ายยา)อิสระและเซลของบริษทั ยากลุม่ เสีย่ งบางคนก็มพี ฤติกรรม
เป็นผู้จัดหาและกระจายยาจากโรงงานผลิตไปสู่ร้านขายยาและสถานพยาบาลบางกลุ่มอีกด้วย
การกระจายยาจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งกระจายยาในพืน้ ทีต่ า่ งๆ มักจะมีเซลยาเฉพาะคนหรือทีร่ จู้ กั กัน
เฉพาะนำ�ยามาส่งให้ที่ร้านยาหรือสถานพยาบาลและเก็บยาไว้ในที่เฉพาะ และในบางครั้งก็หลีกเลี่ยงการตรวจพบ
โดยการบรรจุลงในกระปุกยาชนิดอื่นแทน ซึ่งการกระจายยาสเตียรอยด์ใต้ดินนี้อาศัยเซลยาเป็นคนประสานงาน
จัดส่งและเก็บเงิน โดยเซลยาอาจจะเป็นทั้งนายหน้าระหว่างบริษัทใต้ดินที่ลักลอบผลิต หรือเป็นเจ้าของยาเองแล้ว
นำ�มาปล่อยที่ร้านขายยาที่ต้องการ ซึ่งเซลยานี้เองอาจจะเป็นผู้นำ�เข้าเภสัชเคมีภัณฑ์หรือรู้เห็นกับโรงงาน                     
ผลิ ต ยาด้ ว ย ถึ ง ขณะนี้ ยั ง ไม่ มี ม าตรการใดๆที่ จ ะจั ด การกั บ ขบวนการผลิ ต และกระจายสเตี ย รอยด์ อ ย่ า ง                           
ไม่เหมาะสม ประชาชนจึงยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อไป
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เสียงสะท้อนจากพื้นที่
เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดน
และผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน(คชย.)

บ้านใครบ้านมัน

ยาชายแดน หาใช่เรือ่ งของคนชายขอบพืน้ ทีช่ ายแดนแต่เพียงอย่างเดียว ยาทีเ่ ป็นปัญหาเหล่านีถ้ กู ลักลอบ
ขนข้ามแดนมา และกำ�ลังคืบคลานเข้ามาถึงชุมชน กลางหมู่บ้านในเขตเมือง เครือข่ายติดตามปัญหายาชายแดน
และผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน(คชย.) ได้ดำ�เนินการติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
พบว่า ปัญหาค่อยๆสะสมและเพิ่มความรุนแรงขึ้น
อุบัติการณ์ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงคือ ชาวอ.เวียงแก่น จ.เชียงรายจำ�นวนมากกินยา Dexamethasone +
Piroxicam ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย มีฉลากยาเป็นภาษาจีน นำ�เข้ามาจากตลาดเวียงจันทน์ สปป.ลาว
โดยการใช้ยา 2 ชนิดนีร้ วมกัน ได้รบั ความนิยมมากเพราะกินแล้วมีอาการหายปวดเมือ่ ยทำ�งานต่อได้ กินแล้วทำ�ให้
กินข้าวอร่อย ผู้ป่วยเชื่อคำ�โฆษณาจากเพื่อนๆและคนขายว่ายา Piroxicam เป็นยาแก้ของยา Dexamethasone
กินแล้วหน้าไม่บวมเหมือนกิน Dexamethasone อย่างเดียว
พบว่ายาชนิดนี้ไม่ได้พบแต่ในพื้นที่เวียงแก่นเท่านั้น!! ยังพบได้อีกหลายพื้นที่ของภาคเหนือนี้ เช่น
อ.เชียงของ จ.เชียงราย และในจ.น่าน และมีข้อมูลว่ายาบางส่วนที่ถูกจับได้จำ�นวนมากที่เชียงรายกำ�ลังจะ               
กระจายไปยัง จ.เชียงใหม่   ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในพื้นที่อ.เชียงคาน จ.เลย, ในจ.มุกดาหาร,                   
จ.อุบลราชธานีและจ.หนองคาย โดยเฉพาะในพื้นที่หนองคายนั้นสามารถสกัดจับได้ถึงเกือบ 2 แสนเม็ดก่อนที่จะ
ข้ามด่านชายแดนเข้ามาในประเทศไทย
ทั้งนี้ ยังไม่รวมเหล่ากองทัพมดอีกมาก ที่พยายามลักลอบนำ�ยาที่ไม่ได้รับการรับรองโดยสำ�นักงาน              
คณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ของประเทศไทย ที่แม้ว่าจะเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องจากประเทศต้นทาง เช่น
fluocinonide ointment (เป็น corticosteroid) แต่ก็ยังเชื่อถือไม่ได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัย                        
ยังไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไม่มีทะเบียน เช่นที่เครือข่ายฯได้สำ�รวจพบคือ “ครีมนกคู่” (ที่นิยมใช้ทำ�ให้หน้าขาว
และลดสิว)  ครีมพม่าหน้าขาว (clobetasol)
เครือข่ายพบว่า ครีมนกคู่ที่หายไปหรือลดลงไปนั้น ไม่ได้หายไปไหน แต่แปลงตัวเองลงไปอยู่ในตลับแทน
โดยใช้คู่กับสบู่และครีมพม่าหน้าขาว นั่นหมายความว่า จะต้องใช้ครีมสเตียรอยด์ถึง 2 ตัวในเวลาเดียวกัน             
ซึ่งอันตรายมากสำ�หรับผู้บริโภค
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นอกจากนี้ทีมงานฯยังได้พบยาลักษณะเดียวกันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย บรูไนและ
อินโดนีเซีย ยาที่พบในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เช่น MAAJUN/JAMU ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของบรูไน                 
โดยหน่วย pharmacy enforcement ได้เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบการปลอมปน dexamethasone และ
sibutramine และยาแผนปัจจุบันอื่นๆอีกหลายตัว เบื้องต้นพบการลักลอบนำ�ยานี้เข้าประเทศบรูไนจากฟิลิปปินส์
ฮ่องกง จีนและอินโดนีเซีย
ขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขมาเลเซียต้องออกแนวทางการสังเกตผลิตภัณฑ์ maajun/jamu (มาเลเซีย           
จัดกลุ่มให้เป็น traditional medicine ) เนื่องจากตรวจพบการปลอมปนสเตียรอยด์(Dexamethasone และ                        
Prednisolone)  ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs และยารักษาเบาหวาน(Metformin, Glibenclamine)
ไม่ ว่ า ประเทศใดๆในกลุ่ ม ประเทศกำ � ลั ง พั ฒ นา สถานการณ์ ที่ พ บเสมอก็ คื อ “ยาอั น ตรายหรื อ                            
ไม่เหมาะสม เรากลับเข้าถึงกันได้ง่ายมาก ขณะที่ยาจำ�เป็นพื้นฐานที่มีคุณภาพเรากลับยากที่จะเข้าถึง”
“.. โอยย ผมไม่รู้หรอกว่ายาต้านแบคทีเรียคืออะไรและผมก็ไม่สนใจด้วย ผมก็ใช้ยาตามที่จ่ายมาให้                                
จนผมอาการดีขึ้น แป๊บเดียวมันหายเร็วมาก ผมไม่ต้องการไปหาหมอเพราะผมไม่อยากเสียเงินเยอะ ...” (A recipe
for disaster, Kevin Ponniah and Sen David 2014.The Phnom Penh Post)
ปัญหาเชื้อดื้อยาในกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ถูกจับจ้องไปที่ปัญหายาชุด (Cocktail drug,
Mixed Drug) ที่ผู้คนพบและเข้าถึงได้ง่ายทุกหนแห่งและเป็นที่นิยมอย่างมาก ทุกอาการเจ็บป่วยของผู้คนส่วนใหญ่
ที่นี่จะถูกเริ่มการรักษาด้วยยาต้านแบคทีเรีย (everything starts with using antibiotics) จนหน่วยงานสาธารณสุข
ต้องทำ�งานอย่างหนักแต่ก็ดูเหมือนว่าจะขยับเขยื้อนได้น้อย
การใช้ยาอย่างพร่�ำ เพรือ่ และอย่างไม่ถกู ต้อง โดยเฉพาะกลุม่ ยาต้านจุลชีพ ทำ�ให้เกิดความเสีย่ งต่อปัญหา
เชื้อดื้อยาในภูมิภาคแถบนี้
เครือข่ายฯได้พบว่า ลักษณะการใช้ยาที่มีการนำ�มาใช้อย่างไม่เหมาะสมในพื้นที่ประเทศไทยบ้านเรานั้น
ความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน   คือพฤติกรรม ความเชื่อและค่านิยมที่คล้ายคลึงกัน รวมไปถึง                
การใช้ยาที่ผิดกฎหมาย
แต่เมื่อทบทวนแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีหน่วยงาน เครือข่ายร่วมกันทำ�งานแก้ไข แต่เหตุใดปัญหา
เหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่และบางครั้งดูเหมือนว่าจะควบคุมไม่ได้เช่น การทะลักเข้ามาของไซบูทรามีน(Sibutramine)
ซึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่มีการผลิตภายในประเทศไทย แต่กลับพบกันเป็นจำ�นวนมากในอาหารเสริมที่โฆษณา           
ลดน้ำ�หนัก รวมไปถึงเภสัชเคมีภัณฑ์อื่นๆอีกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำ�เข้ามาในประเทศไทย แต่กลับพบอยู่ใน                        
อาหารเสริมหลายตัว ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนว่า กลไกการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและสะท้อนปัญหาบริเวณชายแดน                   
(ทั้งด่านหลัก ด่านชั่วคราวและด่านวัฒนธรรม) ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะแจ้งเตือนภัยให้ผู้ปฏิบัติงาน                
ได้เข้าไปตรวจสอบก่อนที่จะมีการกระจายภายในประเทศ
เมือ่ ปัญหานีเ้ ป็นปัญหาร่วม ลักษณะของปัญหามีความคล้ายคลึงกัน ดังนัน้ ประเทศต่างๆ ภายในภูมภิ าค
ก็ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา.ต้องสร้างเครือข่ายการทำ�งานร่วมกัน มากกว่าการล้อมรั้วแก้ปัญหาเฉพาะ                         
ในบ้านใครบ้านมัน เพราะถ้าระบบบ้านใครอ่อนแอกว่า จะทำ�ให้ทนี่ นั่ กลายเป็นแหล่งแพร่กระจายสินค้าเหล่านีแ้ ล้ว
ลักลอบข้ามรั้วส่งให้เพื่อนบ้าน ไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งระบบได้
ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ยาชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดนได้ที่เพจเภสัชกร
ชายแดน facebook : borderpharmacist  “เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและการไหลบ่า ของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ข้ามแดน ”
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ผู้ จัดการกพย.แถลง

โดย > นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี
ประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับ 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย รอบนอกก็มีประเทศ                 
เพื่อนบ้านใกล้เคียงอีก เช่น จีน เวียตนาม สิงคโปร์ ความพยายามในการเชื่อมร้อยให้เกิดชุมชน ASEAN ย่อมนำ�มาซึ่ง               
การเคลือ่ นย้ายของผูค้ น และรวมถึงการแลกเปลีย่ นของวัฒนธรรมทีม่ ากกว่าเดิม จึงมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องศึกษาสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในบริเวณเหล่านี้ที่รวมถึงผลกระทบจากการเปิด AEC ด้วยว่าจะกระทบวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรม หรือรวมทั้ง                 
ต่อระบบสุขภาพ หรือระบบยา หรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งจะต้องร่วมกันระดมความคิดค้นหาแนวทางป้องกัน หรือแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ที่บริเวณชายแดน มีระบบหรือมาตรการการจัดการกับสินค้าเข้า-ออกหลายแบบ มีทั้งด่านถาวรที่เป็นระบบหรือ
เป็นทางการ มีทั้งจุดผ่อนปรน และด่านธรรมชาติหรือด่านวัฒนธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบก็มีมาก ทั้งกรมศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านอาหารและยา ทหาร ตำ�รวจ                         
ตระเวณชายแดน หน่วยงานระดับท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ปัจจุบัน อย.มีด่านอาหารและยาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จำ�นวน 44 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 แห่ง
ภาคเหนือ 8 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 แห่ง ภาคตะวันออก 2 แห่ง และภาคใต้ 13 แห่ง มีทั้งที่ อย.ดูแลเอง และ             
ที่มอบให้ สนง.สสจ.ดูแล  อย.มักบ่นว่ากำ�ลังคนไม่พอ ซึ่งจากการสำ�รวจ ก็พบว่า จนท.ด่านอย.บางคนต้องดูแลถึง 2 ด่าน
จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะดูแลได้ทั่วถึง หากต้องเข้มงวดในเรื่องคุณภาพของการคุ้มครองผู้บริโภค ยิ่งได้รู้ว่า อย.ได้ประกาศ             
เพิ่มด่านอีก 4 ด่าน ก็ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้น
สินค้ามากมายที่บริเวณชายแดนมีทั้งของกินของใช้ ของป่า ของหลบหนีภาษี รวมทั้งสเตียรอยด์ และยาเสพติด
กพย.สนับสนุนกลุม่ เภสัชกรในพืน้ ทีใ่ ห้สนใจต่อระบบยาทีช่ ายแดน กลุม่ นีเ้ รียกว่า เภสัชกรชายแดน  ในการทำ�งาน
พบว่ า มี เรื่ อ งราวมากมายที่ ต้ อ งจั บ ตา นอกจากยาชุ ด ตามชายแดน ที่ มี ข ายเกลื่ อ นกลาดทั้ ง ในร้ า นชำ �  ในร้ า นยา                              
ในคลินิกแล้ว ยังมีการส่งออกสเตียรอยด์ไปประเทศเพื่อนบ้านถึงปีละมากกว่า 100 ล้านเม็ด ขณะเดียวกันก็มีการลักลอบ
นำ�เข้าสเตียรอยด์จากจีนจำ�นวนมาก มียาสมุนไพรและยาโบราณ ที่เชื่อว่าลักลอบผสมสเตียรอยด์มากมาย
มีความจำ�เป็นทีเ่ ครือข่ายบุคลากรสุขภาพ โดยเฉพาะเภสัชกร ทีจ่ ะต้องรวมกลุม่ แลกเปลีย่ นข้อมูลและประสบการณ์
การเฝ้ า ระวั ง ในพื้ น ที่ รวมถึ ง การทำ � งานชุ ม ชนด้ ว ย เพราะปั ญ หาที่ ด่ า น เป็ น เรื่ อ งยากมากในการแก้ ไข ต้ อ งการ                         
ความเชี่ยวชาญเฉพาะมาประกอบการทำ�งาน
หน่วยงานที่ด่าน ควรได้ทำ�งานบูรณาการกัน ดูแลทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อให้สมดุลทั้งเรื่องเศรษฐกิจและ                 
การคุ้มครองผู้บริโภค
ในระดับประเทศ จะต้องมีการพัฒนาด้านการประสานงาน การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลหือชุดความรู้
ควรมีศูนย์นโยบายที่เป็นคลังข้อมูลแบบ BIG data และประสานภาระหน้าที่มิให้เกิดช่องโหว่ได้
กพย.กำ�หนดให้หวั ข้อเรือ่ งยาชายแดนเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งให้ความสำ�คัญในระดับต้นๆ แต่ยงั ไม่มชี ดุ ความรู้ ประสบการณ์
และข้อมูลมากพอ จึงสนับสนุนให้มีการสำ�รวจและสะท้อนสภาพปัญหาเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และจะสนับสนุนต่อไป
ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารระหว่างแผนงานศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กลุม่ ศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพ วิชาการและเครือข่ายประชาชน
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการ ประจำ�ฉบับ - สุภนัย ประเสริฐสุข / สรชัย จำ�เนียรดำ�รงการ
กองบรรณาธิการ - ไพลิน สาระมนต์ / อิ่นแก้ว สิงห์แก้ว / เมฆินทร์ คุณแขวน / อิ่นแก้ว สิงห์คำ� / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี / 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 บล็อก: www.thaidrugwatch.org/blog ยูทูบ: www.youtube.com/thaidrugwatch
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/thaidrugwatch ทวิตเตอร์: twitter.com/thaidrugwatch

แนะนำ�เว็บไซต์
ไพจิตรา กตัญญูตะ

ยาวิ พ ากษ์ ฉ บั บ ยาชายแดนนี้ มี                 
1 เว็บไซต์ และ 1 เพจจากเฟสบุ๊คมาแนะนำ�กัน
โ ด ย ข อ เริ่ ม จ า ก เ พ จ เ ภ สั ช ก ร ช า ย แ ด น                  
(https://www.facebook.com/borderpharmacist)  เพจนีเ้ ป็นอีกหนึง่ ช่องทางในการกระจาย
ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ต่างๆ            
ในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย โดยมีทั้ง
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น วิ ช าการ/ความรู้ ข้ อ มู ล จาก            
ภาครั ฐ เกี่ ย วกั บ ประกาศการควบคุ ม การ               
นำ�เข้ายาในพืน้ ทีช่ ายแดนด่านกรมศุลกากรต่างๆ รวมทัง้ ข้อมูลสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงเกีย่ วกับยา การลักลอบ
นำ�ยาเข้ามายังไทยในพืน้ ทีช่ ายแดน เพือ่ ให้ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขได้เข้าถึงข้อมูลกันได้งา่ ยและเร็วขึน้
ซึง่ จะเอือ้ ให้สามารถป้องกันปัญหาหรืออันตรายได้อย่างทันท่วงที โดยเพจนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนการดำ�เนินงานจาก
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
(กพย.)
ส่ ว นอี ก 1 เว็ บ ไซต์ ที่ นำ � มาแนะนำ � ใน               
ฉบับฯ นี้ เป็นเว็บไซต์ของสำ�นักด่านอาหารและยา
สั ง กั ด สำ � นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข (http://www.fda.moph.go.th/
sites/Logistics/Pages/Main.aspx) โดยในเว็บไซต์นี้
จะมีข้อมูล แบบฟอร์มเอกสาร ขั้นตอนในการขอนำ�
ยาเข้ามายังประเทศไทย โดยจะมีการแบ่งประเภท   
ข้อมูลหลักๆ ทั้งหมด 6 ประเภทคือ ยา อาหาร
เครื่องสำ�อาง วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ และการนำ�เข้าสินค้าทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ ในเว็บฯ ยังมีข้อมูล
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการนำ�เข้ายาและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ก ร ะ แ ส ก า ร ใ ช้ ย า ที่ ม า ก ขึ้ น
ไหลทะลั ก สู่ ผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง ยามี ทั้ ง
คุ ณ และโทษที่ ม นุ ษ ย์ จ ะนำ � ไปใช้
เหมือนต้นไม้ที่เลือกดูดเอาสิ่งที่มี
ประโยชน์และโทษหล่อเลี้ยงชีวิต
แ ต่ ก็ ต้ อ ง มี ร ะ บ บ ย า ที่ ดี แ ล ะ
เหมาะสมเพื่อสมดุลระบบนิเวศน์
Trend of drugs use floods to
the customers. Drugs give the
pros and cons which humans can
make use of them, as trees
absorb advantages and
disadvantages substances to live
their lives. But the good and
proper drug system needs to
have for ecological balance.

“สมดุล สมดังสายธาร” โดย ภญ.ณัฐกานต์ ทัศนาวิวัฒน์
“Balance as the stream” by Nutthakarn Tassanavivat
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แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สารบัญ
ผู้จัดการกพย. แถลง

  2

เรื่องจากปก

  3

หมุนดูโลก

   8

จับกระแส

   10

ใกล้ตัว

            13

ไฮไลท์

25

เสียงสะท้อนจากพืน้ ที                                  
่
33
จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา :

สื่อกลางข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวปัญหายาเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของไทย

พบข้อมูลแผนงานศูนย์วิชาการ
เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
(กพย.) ได้ที่
www.thaidrugwatch.org
www.thaidrugwatch.org/blog
www.youtube.com/thaidrugwatch
www.facebook.com/thaidrugwatch
twitter.com/thaidrugwatch
แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452 โทรสาร 02-254-5191
อีเมล: spr.chula@gmail.com เว็บไซต์: www.thaidrugwatch.org บล็อก: www.thaidrugwatch.org/blog
ยูทูบ: www.youtube.com/thaidrugwatch เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/thaidrugwatch ทวิตเตอร์: twitter.com/thaidrugwatch

