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บอกกล่าว...ก่อนเล่าเรื่อง

ชีวิตการทำางานเกือบทั้งหมดของผม เกิดขึ้นในสำานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า อย.

ผมใช้คำ�ว่� “เกือบ” เพร�ะมีอยู่หนึ่งปีที่ไปทำ�ง�นในโรงง�น 

ผลิตย�ของคนไทย

ชว่งเวลานอ้ยนดิแคป่เีดยีว...แตก่ด็เูหมอืนยาวนาน อาจเพราะเปน็ 

ปีแรกในโลกของการทำางาน และดว้ยจดุเริม่ตน้แบบนีจ้งึทำาใหผ้มมมีมุมอง

และประสบการณ์เชื่อมโยงกับ “อุตส�หกรรมย�” ตลอดมา

หนึ่งปีท่ีได้คลุกคลีใกล้ชิดกับโรงงานระดับท้องถิ่น (local) ทำาให้ 

ได้เห็นความเป็นจริงของโรงงานผลิตยาที่บริหารแบบ “ไทยๆ” ผมได้เป็น

ส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ดำาเนินไปท่ามกลางสภาพชักหน้าไม่ถึงหลัง จนถึงขั้น

ไม่มีเงินมาจ่ายค่าแรงให้คนงาน กระทั่งได้ลิ้มรสของการค้างจ่ายเงินเดือน

ด้วยตัวเอง 

แม้เป็นประสบการณ์ช่วงสั้นๆ แต่ก็กลายเป็นพ้ืนฐานท่ีทำาให้เกิด

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเวลาต่อมาว่า ชีวิตของคนในอุตสาหกรรมยานั้น 

มีแง่มุมที่ต้องดิ้นรนและมีคนที่ยากลำาบากอยู่เบื้องหลัง ไม่ใช่ว่าจะร่ำารวย 

เจ้าเล่ห์ หรือพยายามหาทางกอบโกยผลประโยชน์อย่างที่มักถูกมองกัน

เสมอไป

การทำางานใน อย. ทำาให้ผมหันกลับมาย้อนมองตัวเองว่า ในฐานะ
ท่ีเรามีบทบาทหน้าท่ีเป็น “ผู้กำากับควบคุมกติกา” (regulator)  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยา เราควรทำาหน้าที่นี้อย่างไร... 

จะเป็นฝ่ายตั้งรับ หรือเป็นฝ่ายรุก?
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การทำางานใน อย. ทำาให้ผมหันกลับมาย้อนมองตัวเองว่า ในฐานะ

ที่เรามีบทบาทหน้าที่เป็น “ผู้กำากับควบคุมกติกา” (regulator) ที่เกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมยา เราควรทำาหน้าที่นี้อย่างไร

เมือ่ประสบการณ์ในชีวติกลัน่ตัว ทำาใหไ้ด้คำาตอบว่า เราควรทำาหนา้ที่

นีด้้วยความเข้าอกเข้าใจ และตระหนักถึงเง่ือนไขในการดำารงอยู่ของผู้ประกอบ

การท่ีต้องอยู่ในสนามการแข่งขัน ท้ังกับคนในบ้านเราเองและยักษ์ใหญ่จาก

ต่างชาติ รวมทั้งช่วยเหลือให้ความรู้ในเรื่องของกฎระเบียบและขั้นตอน

ตา่งๆ ทีเ่รามคีวามชัดเจนมากกว่า โดยไม่ติดอยู่กับมุมมองท่ีค่อนข้างคับแคบ

ว่า เร่ืองเหล่าน้ีเกีย่วพนักบัผลประโยชนท์างธุรกจิ เหน็ทะลวุ่า การสนับสนุน

จากเราน้ันมีความหมายต่อการอยู่รอดของเพ่ือนร่วมสังคม และอนาคตของ

ประเทศไปพร้อมกันด้วย  

ผมเคยพบผู้ประกอบการท่ีเอาเปลือกส้มตากแห้งมาขอคำาปรึกษาว่า  

สิ่งนี้ควรจดแจ้งเป็นยาหรืออาหารจึงจะผลิตขายได้ สำาหรับพวกเราใน อย. 

ตอบได้ง่ายๆ ทันทีเลยว่าควรผลิตและแจ้งเป็นอาหาร เพราะถ้าแจ้งเป็นยา 

โดยแสดงสรรพคุณว่าช่วยแก้ไอ ขับเสมหะ จะต้องมีข้อมูลพิสูจน์ประสิทธิภาพ

ให้ชัดเจน เท่าน้ีเขาก็เดินหน้าต่อได้แล้ว เพียงแต่เม่ือเจอสถานการณ์แบบน้ัน

เราจะให้คำาตอบกับเขาหรือไม่ และจะตอบเขาอย่างไร 

เราจะทำางานแบบ “ต้ังรับ” คือบอกให้เขาทำาเร่ืองหารือเข้ามา น่ังรอ

จดหมาย แล้วตอบเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ทำาได้หรือไม่ได้ หรือจะทำางาน

แบบ “เชิงรุก” คือ เรื่องไหนท่ีทำาได้ทันทีโดยไม่มีความเสียหาย เราใช้

วจิารณญาณลดขัน้ตอนทีไ่มจ่ำาเปน็ลง เพือ่ชว่ยสนบัสนนุใหภ้าคธรุกจิและ

ประเทศชาติไม่สูญเสียโอกาสที่ควรจะได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่ๆ 

ให้มีคุณภาพ เปิดทางเลือกที่มากขึ้นให้แก่ผู้บริโภค 

ผมเห็นด้วยกับทุกๆ คนว่า การคุ้มครองผู้บริโภคคือมิติที่เป็นหัวใจ

ของภารกิจด้านยาของ อย. ขณะเดียวกัน ประสบการณ์ทั้งหมดที่มาจาก
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ชีวิตการทำางานท่ี อย. ยังทำาให้ผมมองเห็นและเช่ือม่ันว่า การคุ้มครองผู้บริโภค

เพียงอยา่งเดยีวไม่เพยีงพออีกตอ่ไปทีจ่ะทำาใหเ้กดิระบบยาทีม่คีณุภาพและ

เข้มแข็งพอที่จะทำาให้ประเทศพึ่งพาตนเองและเกิดความมั่นคงทางด้าน

สุขภาพได้ 

นี่จึงเป็นที่ม�ของบทเรียน คว�มคิด และชีวิตก�รทำ�ง�น ท่ีได้

หลอมรวมมติิของ “อุตส�หกรรมย�” เข�้ม�เป็นหวัใจสำ�คญั และอย�ก

จะถ่�ยทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้

วินิต อัศวกิจวิรี

ผู้เขียน
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เปลี่ยนผ่าน
“อุตสาหกรรมยา”

สู่ยุคแห่งการพึ่งพาตนเอง

- ๑ -

อย. มักตีกรอบภารกิจไว้ที่การควบคุมระบบยาเท่านั้น 
ทั้งที่จริงแล้ว บทบาทหน้าที่ของเราเกี่ยวโยงไปถึงความเป็นไป 

และอนาคตของอุตสาหกรรมยาอย่างแยกไม่ออก 
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อุตส�หกรรมย�นั้น มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ  

อยา่งมาก ไม่เพยีงเพราะเปน็ผลติภัณฑท์ีส่ง่ผลโดยตรงตอ่สขุภาพ

ของผู้บริโภค แต่ยังเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการดำารงชีวิตสำาหรับ

มนุษย์เราทุกคน 

เมื่อเปรียบเทียบกับยุคอดีตที่การผลิตยาในประเทศไทยยังอยู่บน

พื้นฐานของการแพทย์แบบพื้นบ้าน การเปล่ียนผ่านวิธีการผลิตยามาสู่

ระบบอตุสาหกรรมเม่ือราวรอ้ยปกีอ่น ซึง่ทำาใหผ้ลติยาไดค้รัง้ละจำานวนมาก 

มีคุณภาพคงที่ และเก็บรักษาไว้ได้นานเป็นแรมปี ทำาให้คนไทยมีโอกาส 

เข้าถึงยาที่มีคุณภาพได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม หากยาในท้องตลาดล้วนแต่เป็น “สินค้านำาเข้า” ที่มี

ราคาแพงจนเกินกำาลังที่คนส่วนใหญ่จะซื้อหาได้อย่างถ้วนหน้า อีกท้ังยัง

ต้องพึ่งพาการพัฒนาสูตรและอาศัยการผลิตจากประเทศอื่นๆ เป็นหลัก 

ชวิีตและสขุภาพของคนไทยกย็งัคงหนไีมพ่น้ความเสีย่ง และได้รบัอานสิงส์

จากข้อได้เปรียบจากการที่ไทยก้าวสู่ยุคแห่งการผลิตยาแบบอุตสาหกรรม

มานานนับศตวรรษน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

ดังน้ัน ในก�รพัฒน�อุตส�หกรรมย�จึงต้องให้คว�มสนใจกับ

มิติของ “อุตส�หกรรมย�ในประเทศ” ก่อนเป็นอันดับแรก  เพร�ะนั่น

เปน็ทัง้ฐ�นคว�มมัน่คงแห่งปัจจยัสีแ่ละโอก�สในก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

ที่แท้จริงของเร�

อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยยุคปัจจุบัน แบ่งออกตาม ประเภท

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตยาแผน

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมผลติเภสชัเคมีภัณฑ ์อุตสาหกรรมผลิตยาชีววตัถ ุและ 

อุตสาหกรรมผลิตยาแผนโบราณและสมุนไพร 
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กลุ่มของการผลิตยาแผนปัจจุบันและการผลิตยาแผนโบราณและ

สมุนไพรนั้นคงไม่ต้องอธิบายในรายละเอียด เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน

ชวิีตประจำาวันของเราทกุคน กลุม่ทีคิ่ดวา่น่าจะขยายความสกัเลก็นอ้ยกค็อื  

อุตสาหกรรมผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตยาชีววัตถุ ซึ่งแท้ที่จริง

แล้วก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเช่นกัน

อุตสาหกรรมผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ เป็นผู้ผลิตสารต่างๆ ท้ังสารอินทรีย์

และอนินทรีย์ท่ีเป็นสารเด่ียว เพ่ือใช้ในการปรุง แต่ง เตรียม ผสมเป็นยา ฯลฯ 

หรือพูดง่ายๆ ก็คือการผลิตวัตถุดิบท่ีใช้สำาหรับผลิตเป็นยาสูตรต่างๆ น่ันเอง

ส่วน อุตสาหกรรมผลิตยาชีววัตถุ นั้น ผลิตยาที่อาศัยสิ่งมีชีวิต 

เป็นวัตถุดิบ เช่น การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หรือเซลล์ชั้นสูง การสกัดสารจาก

เนื้อเย่ือสิ่งมีชีวิต เทคนิคดีเอ็นเอสายผสม เทคนิคการผสมต่างพันธุ์  

การขยายพันธุ์จุลินทรีย์ในตัวอ่อนหรือในสัตว์ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ตัวเรา

มากที่สุดก็คือ วัคซีนต่างๆ ซึ่งถูกใช้เพื่อการป้องกันโรคมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 

ในปัจจุบัน 

อีกมิติหนึ่งที่มีความสำาคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือกำาหนด

นโยบาย แผนงาน และมาตรการในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยาใน

ประเทศให้เข้มแข็งพอที่จะเป็นพื้นฐานสำาหรับการพึ่งตนเองทางสุขภาพ

และเศรษฐกิจของประเทศก็คือ ก�รมองให้ครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับอุตส�หกรรมย�ทั้งระบบ ที่มีด้วยกัน ๔ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

การวิจัยและพัฒนา, การควบคุมระบบยา, การผลิต และ การส่งเสริม

สนับสนุนอุตสาหกรรมยา

โดยส่วนตัวเห็นว่า หลายสิบปีที่ผ่านมา อย. มักตีกรอบภารกิจไว้ที่

การควบคุมระบบยาเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้ว บทบาทหน้าที่ของเราเกี่ยวโยง

ไปถึงความเป็นไปและอนาคตของอุตสาหกรรมยาอย่างแยกไม่ออก 
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ภ�พแสดงองค์ประกอบของอุตส�หกรรมย�

ก�รวิจัยและ
พัฒน�ย�

ก�รควบคุม
ระบบย�

ก�รส่งเสริม
สนับสนุน

อุตส�หกรรมย�
อุตส�หกรรมย�

ก�รผลิตย�

พัฒนาการของอุตสาหกรรมยาในบ้านเรามีท้ังด้านท่ีเป็นความ

ก้าวหน้าและถดถอย งานวิจัยหลายชิ้นที่จัดทำาขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้ช่วย

ให้มองเห็นภาพพัฒนาการของอุตสาหกรรมยาในบ้านเราได้ชัดเจนพอ

สมควร 

แนวโน้มที่น่าสนใจประการแรก ก็คือ จำ�นวนโรงง�นผลิตย�ใน

ประเทศกำ�ลังลดน้อยถอยลง หากเปรียบเทียบในช่วง ๒5 ปีท่ีผ่านมา 

พบว่า จาก ๑88 ราย ในปี ๒535 ลดลงเป็น ๑77 ราย ในปี ๒545 

ต่อมาในปี ๒553 ลดลงไปอีก เหลือ ๑69 ราย ในจำานวนนี้เป็นโรงงาน

ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ๑57 ราย และปัจจุบัน พ.ศ.๒558 

เหลือเพียง ๑5๒ แห่ง ด้วยหลายสาเหตุ

แนวโนม้อกีเรือ่งหนึง่ทีน่า่จบัตามองกค็อื แมว้า่เรามโีรงงานผลติยา

ในประเทศนับร้อยราย แต่เร�กลับต้องพึ่งพ�วัตถุดิบ หรือ “เภสัชเคมี

ภัณฑ์” สำ�หรับก�รผลิตย�ที่นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศเกือบทั้งหมด
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วัตถุดิบในที่นี้หมายถึง ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) ตัวยาสำาคัญ (active 

ingredients) หรือสารออกฤทธิ์ทางยา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการรักษาและ

ป้องกันโรค เช่น พาราเซตามอล หรือ แอสไพริน เป็นต้น (๒) สารประกอบ

การทำายาที่ไม่ใช่สารออกฤทธิ์ (inert substance and excipients) เช่น  

สารแต่งกลิน่ รส เพือ่ชว่ยใหกิ้นยาได้ง่าย หรอืชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการ

ผลิตยา เช่น สารกันยาติด สารยึดเกาะ สารเคลือบ สารช่วยให้ตัวยาแตก

กระจาย เป็นต้น

ทุกวันน้ี โรงงานอุตสาหกรรมยาในบ้านเราต้องนำาวัตถุดิบสำาหรับ

การผลิตยาจากภายนอกเข้ามาในประเทศเป็นสัดส่วนท่ีสูงถึงประมาณ  

ร้อยละ 90 ตัวที่เราผลิตได้เองในปัจจุบันเกือบทั้งหมดเป็นวัตถุดิบที่ไม่ใช่

สารเคมีตัวใหม่ เพราะตัวยาในยาใหม่ๆ ต้องใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยี

คอ่นขา้งสงูจนไมคุ่ม้ทีจ่ะลงทนุ ตอ้งใชว้ธิกีาร “นำาเขา้” วัตถดุบิมาผสมตาม

ตำารับให้เป็นยาสำาเร็จรูปมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีคำากล่าวเชิงดูหมิ่นดูแคลน

โรงงานยาในบ้านเราว่าทำาได้แค่หาซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเอามา  

“ตอกเม็ดยา” ขายเท่านั้น 

อกีเรือ่งทีเ่กีย่วเนือ่งกนักคื็อ อตุส�หกรรมย�ในประเทศไทยครอง

สดัสว่นก�รตล�ดย�ทีจ่ำ�หน�่ยในประเทศเหลอืแคห่นึง่ในสี ่จากเดิมที่

เราใช้ยาในประเทศ ร้อยละ 80 นำาเข้า ร้อยละ ๒0 ทุกวันนี้ เราผลิตยาที่

ใช้ในประเทศเพียง ร้อยละ ๒5 ขณะที่อัตราการใช้ยาท่ีนำาเข้าจากต่าง

ประเทศเพิม่ขึน้เป็น รอ้ยละ 75 เนือ่งจาก เปน็ยาใหม่ๆ  ท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการผลิต 

เมื่อมองย้อนไปเมื่อปี ๒530 ยาที่เราใช้ในประเทศส่วนใหญ่ผลิต

โดยโรงงานในบ้านเราเอง จนกระทั่งปี ๒546 นับเป็นปีแรกที่มูลค่าการใช้

ยาทีน่ำาเขา้จากตา่งประเทศสงูกวา่ยาทีผ่ลติในประเทศไทย และแนวโนม้นี้

เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่เคยลดน้อยถอยลงตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา  
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๑๑

กระทั่งปัจจุบัน จำ�นวนเงินที่ประเทศไทยใช้ไปกับก�รนำ�เข้�ย�

จ�กต่�งประเทศในแตล่ะปสูีงกว�่หนึง่แสนล�้นบ�ท ขณะท่ีร�ยไดจ้�ก

ก�รผลิตย�ส่งออกของบ้�นเร�มีเพียงปีละประม�ณหกพันล้�นบ�ท 

เท่�นั้น

ภ�พเปรียบเทียบมูลค่�ก�รผลิตย�แผนปัจจุบันในประเทศไทย

และมูลค่�ก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๕๓

หน่วย: ล้านบาท

มองย้อนกลับไปในอดีต ในแวดวงเภสัชกรเราคุ้ยเคยกันดีกับคำาว่า 

“เลา่เต๊งฟาร์มาซี” คำานีส้ะทอ้นสภาพของโรงงานผลิตยาท่ีพบกนัอยูท่ั่วไป

ในยุค 40-50 ปีก่อน ที่ผลิตกันแบบง่ายๆ ในตึกแถว ทำายากันข้างบน  

แล้วเปิดเป็นร้านขายกันข้างล่างแบบเป็นเรื่องปกติ หากจะพูดกันด้วย 

ภาษาปัจจุบันให้ฟังดูดีก็คงต้องบอกว่า โรงงานผลิตยาในบ้านเราในยุคนั้น

มีลักษณะเป็น SME หรือธุรกิจขนาดย่อมเกือบทั้งหมด

Local manuf

Import
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หลงัม ีพ.ร.บ.ย� พ.ศ.๒๕๑๐ มาตรการกำากบัควบคมุการผลิตตลอด

จนระบบการขึ้นทะเบียนยา ก็ค่อยๆ มีความชัดเจนและเข้มงวดขึ้นเป็น

ลำาดบั สง่ผลตอ่พฒันาการของอุตสาหกรรมยาในบา้นเราโดยตรง มาตรการ

ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยาในบ้านเราอย่างชัดเจนก็คือ 

การนำาหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่ดีในก�รผลิตย� หรือ จีเอ็มพี (Good 

Manufacturing Practice - GMP) มาใชอ้ย่างเข้มขน้ โดยมกีฎหมายบงัคบั

ให้นำาระบบ GMP มาใช้ในโรงงานผลิตยาในประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒546 

เป็นต้นมา และปรับเงื่อนไขที่อิงมาตรฐานสากลมากขึ้นเป็นลำาดับ ทำาให้

โรงงานผลิตยาระดับท้องถิ่นที่ไม่สามารถพัฒนาไปถึงจุดท่ีได้มาตรฐาน 

ดังกล่าวต้องเลิกหรือหยุดตัวไปหลายสิบราย

ด้วยเหตุนี ้จำ�นวนโรงง�นผลิตย�ในประเทศทีล่ดนอ้ยลง ในอกี

มมุมองหนึง่จงึไมใ่ช่ภ�พสะทอ้นถึงคว�มเขม้แขง็ของอตุส�หกรรมย�

ของบ�้นเร�ได้โดยตรง แตแ่สดงถงึก�รเปลีย่นผ�่นจ�กระบบ “เลา่เตง๊

ฟาร์มาซี” ไปสู่โรงง�นผลิตย�ที่ได้คุณภ�พม�ตรฐ�นส�กลว่�เร�มี

ศักยภ�พและคว�มพร้อมในระดับไหน  

สิง่ทีส่ะทอ้นถงึศักยภาพของอุตสาหกรรมยาของบา้นเรายงัมองผา่น

แง่มุมต่างๆ ได้อีกหลายด้าน อย่างเช่น เรื่องของก�รพัฒน�ย�ใหม ่ซึ่ง

เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ระบบก�รขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ที่เดิมแบ่งยา 

ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ยาแผนปัจจุบัน และ ยาแผนโบราณ โดยมีวิธ ี

ขึ้นทะเบียนแบบง่ายๆ ไม่ได้มีขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ที่ลึกซึ้ง แค่ดูว่ามี

สารหลกัตามจำานวนทีจ่ดแจง้ เชน่ พาราเซตามอล 500 มลิลกิรมั ถา้ตรวจ

พบตามนั้นก็ข้ึนทะเบียนได้ โดยไม่ต้องพิสูจน์เรื่องความปลอดภัยและ

สรรพคุณ เพราะมีหลักฐานวิชาการเดิมมาอ้างอิงแล้ว 

ต่อมาได้มีการแก้ไขประเด็นน้ีใน พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒5๑0 ให้มีข้ันตอน

การข้ึนทะเบียนยาท่ีรัดกุมมากข้ึน รูปธรรมท่ีแสดงความเปล่ียนแปลงชัดๆ  
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๑3

ก็คือ ข้อมูลเอกสารเพ่ือขึ้นทะเบียนยาใหม่ ท่ีเดิมใช้กระดาษแค่หนึ่งหรือ

สองแฟ้ม แต่ปัจจุบัน ต้องหอบเอกสารกันมาเป็นตั้งๆ หรือไม่ก็ยกกันมา

เป็นกล่องๆ เพราะนอกจากการแสดงข้อมูล คุณภ�พ ของยาแล้ว ยังต้อง

แสดงข้อมูลอีก ๒ ส่วน คือ คว�มปลอดภัย เช่น ใช้ในสัตว์ทดลองมานาน

เทา่ไร ศกึษาในคนมาเทา่ไร และขอ้มลูดา้น ประสทิธภิ�พ ของยาทีพ่สิจูน์

ได้ว่า ใช้แล้วได้ผลจริง

เงือ่นไขปจัจบุนัทำาใหอุ้ตสาหกรรมยาในประเทศท่ีไมค่อ่ยมศีกัยภาพ

เรื่องการทำายาใหม่เริ่มไม่สามารถพัฒนายาใหม่มาป้อนตลาดได้ 

เร่ืองน้ีจึงกล�ยเป็นด่�นสำ�คัญอีกด่�นหนึ่งท่ีทำ�ให้โรงง�นผลิต

ย�ในประเทศทีไ่มพ่รอ้มทีจ่ะก้�วไปสูม่�ตรฐ�นใหมต่อ้งปดิตวัลง และ

ทำ�ให้สัดส่วนตล�ดของย�ที่ผลิตในประเทศค่อยๆ ลดลงเป็นเง�ต�ม

กันไป* 

สาเหตุสำาคัญอีกส่วนหนึ่งที่อยู่เบ้ืองหลังสถานการณ์ดังกล่าวก็คือ 

เทคโนโลยีก�รผลิตย�ในปัจจุบันมีคว�มซับซ้อนม�กขึ้น 

ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยาบ้านเราขาดพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการ 

ผลิตและพัฒนายา ที่เห็นได้ชัดเจนคือ เราไม่มีศักยภาพในการทำาวัตถุดิบ 

ถนัดการทำายาแบบซื้อวัตถุดิบเข้ามา เพราะผลิตตัวยาได้เองไม่ถึง ๑0 ตัว  

จนทุกวันนี้ แม้เรามีโรงงานยานับร้อยแห่ง แต่เราผลิตแบบนำาเข้าวัตถุดิบ

มาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

ดังน้ัน เมื่อเริ่มมีข้อกำาหนดใหม่ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและ

พัฒนายา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำายาเทียบเคียงยาใหม่ (generic) ท่ีมี 

ผู้อื่นผลิตขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆ อีกท้ังการผลิตยายุคปัจจุบันมุ่งไปท่ีการใช้

เทคโนโลยีที่สูงขึ้น เช่น การผลิตยาจากชีววัตถุ ที่ต้องอาศัยการเพาะเลี้ยง

* เรื่องของทิศทางการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนตำารับยา จะกล่าวโดยละเอียดในบทที่ ๒
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จลุนิทรย์ีหรอืเซลลช์ัน้สงู การสกดัเนือ้เย่ือสิง่มชีวีติ ทัง้จากเซลลข์องมนษุย ์

สัตว์ และพืช เป็นต้น จึงทำาให้ศักยภาพการผลิตยาของบ้านเราค่อยๆ  

ด้อยลง และต้องพึ่งพาการนำาเข้าเป็นหลัก ทั้งๆ ที่แนวโน้มความต้องการ

ยาในกลุ่มนี้มีมากขึ้น ที่เห็นได้ชัดเจนในเวลานี้ก็คือ วัคซีนเพื่อใช้ป้องกัน

โรคต่างๆ ตั้งแต่ไข้หวัดใหญ่ ไปจนถึงมะเร็งปากมดลูก 

ที่จริงเราเคยมี “ต้นทุน” ในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย เพราะในอดีตรัฐเคย

มีนโยบายส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ โดยเรามีหน่วยงานระดับ

อุตสาหกรรมที่ทำาหน้าที่ผลิตวัคซีนสำาหรับใช้ในคน ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์

สำาคญัในกลุม่ยาชวีวัตถหุลายแหง่ ได้แก ่องค์การเภสชักรรม สถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย และบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งเกิดขึ้นโดย

โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรม กับบริษัทต่างประเทศที่

มคีวามเชีย่วชาญ บนขอ้ตกลงพเิศษเพือ่ใหถ้า่ยโอนองคค์วามรูใ้นการผลติ

วัคซีนตัวนี้ให้กับไทย แต่ต่อมา นโยบายเรื่องนี้เปล่ียนไป เพราะมองว่า  

การผลิตวัคซีนเองไม่คุ้มทุน ซื้อเอาถูกและสะดวกกว่า ทำาให้เราพลาด

โอกาสที่จะสร้างฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมยาให้แข็งแกร่งไปโดยปริยาย   

จ�กโครงสร้�งและสถ�นก�รณ์ของอุตส�หกรรมย�ในประเทศ 

ไทยดังที่ได้กล่�ว ได้สะท้อนสิ่งที่ผมได้กล่�วไปในตอนต้นว่� ในฐ�นะ

หน่วยง�นหลกัของประเทศทีถู่กค�ดหวงัว�่จะตอ้งมบีทบ�ทรบัผดิชอบ

โดยตรงในเรือ่งของย� อย.ไมอ่�จจำ�กัดกรอบภ�รกจิของเร�ไวเ้ฉพ�ะ

มิติของก�รคุ้มครองผู้บริโภค โดยมุ่งที่เรื่องของก�รกำ�กับตรวจสอบ

ได้อีกต่อไป

ผมอย�กจะฝ�กมุมมองทีเ่ห็นว่�เป็นเรือ่งสำ�คญัทีน่่�จะส�นต่อ

เพ่ือสร้�งก�รเปล่ียนผ่�นในเรือ่งนีใ้หไ้ปสู่ยคุแหง่ก�รพึง่พ�ตนเองด้�น

ย�ของประเทศไทยอย่�งยั่งยืนไว้สัก ๔ ประเด็น ดังนี้
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ประเด็นแรก
 

ความมั่นคงทางด้านยา จาก “เรื่องนอกสายตา” 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หลายปีที่ผ่านมา “ความม่ันคงทางด้านยา” ถูกภาครัฐมองข้าม 

มาโดยตลอด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรม 

ยานยนต์ อาหาร อัญมณี ฯลฯ มีมูลค่าการตลาดที่สูงและคุ้มค่าแก่การ

ลงทุนมากกว่าอุตสาหกรรมยา ท่ีมีมูลค่าการตลาดรวมเพียงแสนกว่าล้านบาท

แต่เมื่อประเทศต้องประสบกับวิกฤติการณ์ต่างๆ เช่น โรคระบาด  

ภยัพบิติัทางธรรมชาต ิหรอืแม้กระทัง่การแขง่ขนัทางการคา้มากขึน้ ภาครัฐ

จึงเร่ิมตระหนักว่า ความม่ันคงด้านยาเป็นเร่ืองสำาคัญท่ีจะมองข้ามไม่ได้ 

อีกต่อไป 

ตัวอย�่งทีเ่หน็ไดชั้ดเจนก็คอื ก�รข�ดแคลน  “น้ำ�เกลอื” ในชว่ง

มห�อุทกภัยเมื่อปล�ยปี ๒๕๕๔ ที่ผ่�นม�

เดิมโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งในบ้านเรามีศักยภาพในการผลิตน้ำา

เกลอืใชเ้องได ้แตเ่มือ่เรากา้วมาถงึยคุทีใ่หค้วามสำาคญักบัเรือ่งของ “ราคา”  

เหนอืสิง่อืน่ใด วิถดัีงกล่าวกก็ลายเปน็เรือ่งท่ีดูลา้สมยั เพราะการซือ้เอาจาก

ภาคเอกชนที่ผลิตจำานวนมากๆ ดูจะคุ้มค่ากว่ามาก เช่น ถ้าโรงพยาบาล

ผลิตเองต้นทุนขวดละ ๑00 บาท ถ้าซื้อเอกชนเหลือขวดละ ๒0-30 บาท 

เปน็ต้น ระยะหลังๆ โรงพยาบาลสว่นใหญจ่งึใชว้ธิกีารซือ้น้ำาเกลอืแทนการ

ผลิตเอง จนศักยภาพในการพึ่งตนเองของโรงพยาบาลสูญหายไปอยู่กับ

โรงงานผลิตน้ำาเกลือภายในประเทศ ที่มีอยู่เพียง 4 แห่ง 

เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำาท่วมใหญ่ ปี ๒554 โรงงานผลิตน้ำาเกลือที่มี

อยู่ 4 แห่งถูกน้ำาท่วมไป ๒ แห่ง ทำาให้กำาลังการผลิตลดลงไปคร่ึงหน่ึงทันที 
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ขณะท่ีโรงงานอกี ๒ แหง่ท่ีเหลอืก็อยูใ่นภาวะสุม่เสีย่ง เพราะถกูน้ำาโอบล้อม 

ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำาเกลือขาดแคลนภายในเวลาสั้นๆ จะหวังพึ่งพานำาเข้า

ทดแทนก็ยาก เพราะการนำาเข้าน้ำาเกลือมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงมาก 

เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำาหนักเปลืองพื้นที่ขนส่ง 

วกิฤติการณค์รัง้นีท้ำาใหเ้ราไดเ้หน็ประจกัษช์ดัวา่ “ยา” ทีด่ธูรรมดาๆ 

อย่างเช่นน้ำาเกลือนั้นมีความสำาคัญต่อความเป็นความตายของผู้คนมาก 

เพยีงไร คนกลุม่หนึง่ท่ีไดร้บัผลกระทบรนุแรงทีส่ดุกคื็อ ผูป้ว่ยโรคไต เพราะ

ต้องใช้น้ำาเกลืออย่างน้อย ๒ ถุงในการฟอกไตทุกสัปดาห์ๆ ละ ๒-3 ครั้ง  

ทั่วประเทศมีผู้ป่วยโรคไตประมาณ 5-6 ล้านคน   

ในช่วงเวลานั้น ๒ โรงงานที่เหลือต้องเร่งกำาลังการผลิตอย่างหนัก

เพ่ือให้สามารถผลิตน้ำาเกลือได้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ 

แม้ว่ามีโรงงานยาของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งท่ีสามารถผลิตน้ำาเกลือได้ 

แต่ก็เป็นไปเพื่อป้อนโรงพยาบาลของเขาก่อน ภาครัฐไม่สามารถเข้าไป 

ขอปันสว่นได้ เพราะไมมี่กฎหมายรองรบัแมใ้นภาวะวกิฤตเิชน่นี ้จนกระทัง่ 

สุดท้ายรัฐก็ต้องลงทุนซ้ือน้ำาเกลือจากประเทศเพ่ือนบ้าน อย่าง จีน เวียดนาม 

โดยขนส่งมาทางเครื่องบินอย่างยากลำาบากและด้วยต้นทุนที่สูง   

อีกตัวอย่�งหนึ่งคือ ช่วงที่ไข้หวัดนก (H๑N๑) ระบ�ด ตอนนั้น 

คิดเพียงว่า หากโรคนี้เกิดระบาดในประเทศไทยเราน่าจะซื้อวัคซีนจาก 

ต่างประเทศได้ 

แต่เมื่อเกิดการระบาดขึ้นมาจริงๆ ปรากฏว่าไม่มีประเทศไหนยอม

ขายวคัซีนให้ เพราะกำาลงัการผลติวคัซีนทัว่โลกไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ 

ในขณะนั้น จนรัฐบาลหลายๆ ประเทศสั่งห้ามส่งออกวัคซีน โชคดีว่าเรา

สามารถติดต่อประเทศแถบนี้แบ่งขายวัคซีนให้เรา ประมาณ ๒ ล้านโดส 

(dose) ทำาให้บรรเทาสถานการณ์ไปได้ แต่ถ้าเกิดการระบาดแบบเต็มรูปแบบ

ขึ้นมาจริงๆ วัคซีนเท่านี้ไม่เพียงพอสำาหรับประชากรจำานวน 70 ล้านคน
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ของประเทศแน่นอน ในสถานการณ์เชน่นัน้จะตอ้งจดัลำาดบัความสำาคญัว่า 

ใครคือคน ๒ ล้าน จาก 70 ล้านคน ที่ควรได้รับการฉีดวัคซีน และแน่นอน

ว่าสิทธิในการเข้าถึงยาของคนส่วนใหญ่ในประเทศย่อมหมดไป    

โชคดีว่าในครั้งนั้นสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ก่อน แต่ก็

ทำาให้รัฐหันมาสนับสนุนทุนวิจัยให้องค์การเภสัชกรรมทำาการผลิตวัคซีน 

โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การอนามัยโลก ส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอนการ

ทำาวัคซีน H๑N๑ ชนิดเชื้อเป็น และหลังจากนั้นองค์การเภสัชกรรมจึงเริ่ม

สร้างโรงงานผลิตวัคซีน โดยเริ่มผลิตวัคซีนง่ายๆ ก่อน 

นี่คือสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นและกระตุ้นให้เร�ต้องกลับม�ฉุกคิด

เรื่อง “คว�มมั่นคงด้�นย�” ม�กขึ้นว่� บ�งเรื่องแม้ทำ�เองอ�จดูไม่คุ้ม

ต้นทุน แต่รัฐต้องยอมลงทุน เพ่ือสร้�งคว�มมั่นคงท�งด้�นย�ให้กับ

ประเทศของเร�ด้วยหรือไม่

ประเด็นที่สอง
 

พร้อมรับ “อาเซียน ฮาร์โมไนซ์”
ทั้งในแง่โอกาสและอุปสรรค

แนวคิดเรื่องการรวมกลุ่ม “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เริ่มต้นขึ้น

เมื่อเกือบ ๒0 ปีก่อน โดยมุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการ

อำานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ซึ่งประเทศไทยจะได้

ประโยชนจ์ากการทีผู่ป้ระกอบการในประเทศ ไมต่อ้งเผชิญกบัอปุสรรคและ

มาตรการกีดกันทางการค้าในอุตสาหกรรมที่ไทยมีความสามารถในการ

แข่งขันสูง ซึ่งจะมีผลช่วยขยายตลาดและการส่งออกของไทยให้เติบโตข้ึน

ได้อีกมาก เน่ืองจากประชากรของประเทศในกลุ่มอาเซียนมีอยู่รวมกัน
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ประมาณ 600 ล้านคน เมื่อตลาดใหญ่ขึ้นก็ต้องผลิตมากขึ้น ต้นทุนการ

ผลิตก็ย่ิงถูกลง สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้น และ

สร้างอำานาจการต่อรองทางการค้ามากขึ้นในความเป็น “หนึ่งเดียวกัน”   

ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ได้มีความพยายามในการจัดทำา

บนัทกึขอ้ตกลงรว่มกนั (Mutual Recognition Agreement) ของประเทศภาคี

สมาชกิเพือ่ลดอุปสรรคทางการค้า โดยการทำาใหห้ลกัเกณฑแ์ละกฎระเบยีบ

ตา่งๆ เปน็ทีย่อมรบัรว่มกนัมากขึน้ มีสนิค้าท้ังหมด ๑๑ สาขาสำาคญั (priority 

sectors) ซ่ึงสินค้�ท่ีเก่ียวกับบริก�รสุขภ�พ (health sectors) เป็นหน่ึงใน 

๑๑ สาขาสำาคัญ โดยแบ่งออกเป็นสาขาย่อยลงไปอีก เช่น ยาแผนปัจจุบัน 

เครื่องสำาอาง เครื่องมือแพทย์ และยาแผนโบราณ   

ยาแผนปัจจุบัน เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มแรกๆ ที่เร่ิมมีการ 

วางกติการว่มกนั เชน่ การปรบักฎระเบยีบ ขอ้กำาหนดมาตรฐานชุดเอกสาร

ขึ้นทะเบียนตำารับยา ข้อกำาหนดด้านคุณภาพมาตรฐานของยา รวมไปถึง

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีด่ ีหรอื GMP ในการผลติยาของอาเซยีน ซึง่ใชเ้วลา

รา่งกรอบความตกลงรว่มกนัประมาณ ๑0 ป ีจงึบงัคบัใชใ้ห้ประเทศสมาชกิ

ทยอยดำาเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี ๒548-๒55๑ 

แนวคิดในการรวมตัวกันนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็อยู่บนข้อพิจารณา

ด้วยว่า ประเทศต่างๆ ไม่ควรใช้หลักเกณฑ์ที่เข้มงวดจนเกินไปกลายเป็น

อุปสรรค (technical barrier) กีดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ

สมาชิกแต่ละประเทศเสียเอง 

ผลกระทบทางลบอยา่งหนึง่ทีม่องกันวา่ อาจเกดิขึน้จากการรวมตวั

กันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือ สินค้าที่ราคาถูกกว่าจากประเทศ

สมาชิกจะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศได้สะดวกขึ้น และอาจส่งผลให้ 

ผูป้ระกอบการในประเทศท่ีมีความสามารถในการแข่งขันต่ำา เพราะผลิตสินค้า

ได้ในราคาท่ีสูงกว่า ต้องออกจากตลาดไปในที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงนำาไปสู่การ
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กำาหนดหลักเกณฑ์ในด้านคุณภาพของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 

ให้สูงไว้ก่อน เพื่อเป็นเงื่อนไขถ่วงดุลกับกลไกราคา  

ข้อกำาหนดท่ีเข้มงวดเหล่าน้ัน หลายเร่ืองอาจกลายเป็น “ดาบสองคม” 

ที่สร้างอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของไทย ยกตัวอย่างเช่น  

ข้อกำาหนดให้มีการศึกษาความคงสภาพของยา จากท่ีเม่ือก่อนจำาเป็นต้อง

ศึกษาเฉพาะยาที่กำาหนด แต่เมื่อรวมกลุ่มอาเซียนแล้ว เราต้องทำา และทำา

ภายใตเ้งือ่นไขทีเ่ขม้ขน้มากขึน้ ซึง่อา้งองิตามกตกิาสากล ทีก่ำาหนดใหต้อ้ง

ทำาการศึกษาความคงสภาพของยา ๒ ปี ว่าตัวยายังคงอยู่หรือไม่ 

ขอ้กำาหนดทีย่ดึเอามาตรฐานสากลขัน้สงูดงัเชน่ตวัอยา่งนี ้สง่ผลกบั 

ผูป้ระกอบการโดยตรง เพราะต้องเพิม่ขัน้ตอนการพสิจูนค์ณุภาพผลติภณัฑ์

ใหไ้ดต้ามขอ้กำาหนดใหม ่เชน่ ตอ้งเกบ็ตวัอยา่งยาไวต้รวจสอบจำานวนมาก 

ตามระยะเวลา เช่น 3 เดือน 6 เดือน ไปจนถึง ๒ ปี หรือ เงื่อนไขวิธ ี

การเก็บยาเพื่อตรวจสอบสภาพเปลี่ยนไป จากเดิมท่ีสามารถเก็บยาไว้ท่ี

อุณหภูมิห้องเพื่อตรวจสอบความคงสภาพของตัวยาได้ กลายเป็นต้อง 

เก็บยาไว้ในห้องที่มีเงื่อนไขคือ อุณหภูมิ 30 องศา และความชื้นตั้งแต่  

75 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็นต้น เหล่านี้คือภาระและต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังส้ิน 

ในขณะที่อุตสาหกรรมยาบ้านเรา โรงงานหนึ่งมีการขึ้นทะเบียนยา ๒00-

300 ทะเบียน และข้อกำาหนดนี้ต้องทำาทุกขนาดบรรจุ เมื่อมีการบังคับใช้

หลักเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ เชื่อว่าจะส่งผลให้โรงงานผลิตยาหลายแห่งอาจ

ต้องปิดตัวลง เพราะต้นทุนต่อหน่วยการผลิตสูงขึ้น 

ในช่วงที่ผ่านมา มีเงื่อนไขหลายๆ อย่างท่ีทำาให้โรงงานผลิตยาใน 

บ้านเราอยู่รอดได้ยากลำาบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานขนาดเล็กที่มี

ต้นทนุและศกัยภาพในการแขง่ขนันอ้ย อยา่งเชน่ หลงัจากประเทศไทยเริม่

นำาระบบหลักประกันสุขภาพมาใช้ ซึ่งทำาให้อำานาจการต่อรองราคาซ้ือยา

ของภาครัฐมีมากขึ้น เกิดระบบประมูลราคายา ที่ทำาให้ซื้อยาได้ในราคา 



๒0 อุตสาหกรรมยา

ถูกลง ขณะเดียวกันก็ทำาให้ผู้ประกอบการรายย่อยยากท่ีจะหาตลาดได้

เพราะสู้กับรายใหญ่ไม่ไหว 

มาตรการอีกสว่นหนึง่ท่ีเกดิขึน้เพือ่สรา้งโอกาสในการขยายตลาดไป

สูอ่าเซยีน กค็อื การนำาแนวท�งหลกัเกณฑว์ธีิก�รทีด่ใีนก�รผลติย�ของ

กลุม่ประเทศสหภ�พยโุรป (Pharmaceutical Inspection Co-operation 

Scheme GMP Guidelines-PIC/s) มาใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำาหรับ

กำาหนดจีเอ็มพีของอาเซียน โดยประเทศที่ใช้หลักเกณฑ์นี้อยู่ก่อนแล้วคือ 

สิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งอาศัยข้อได้เปรียบนี้มาผลักดันในเวทีการเจรจา

สร้างกติกานี้ขึ้น 

ผมคิดว่าน่ีจะเป็นเหมือน “คล่ืนสึนามิ” ลูกใหญ่ ท่ีโถมใส่ผู้ประกอบการ

ด้านยาภายในประเทศของเรา เพราะจีเอ็มพี PIC/S เป็นมาตรฐานการ 

ผลิตยาทีส่งูมาก เชน่ โรงงานตอ้งมรีะบบอากาศกลาง มรีะบบกรองอากาศ 

มีระบบบำาบัดน้ำาเสีย เป็นต้น มาตรฐานสากลเหล่านี้จะทำาให้ต้นทุนการ

สร้างโรงงานยาเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า จากเดิมที่ใช้เงินทุน ๒0-30 ล้านบาท 

จะเพิ่มขึ้นเป็น ๑00-๒00 ล้านบาทจึงจะสามารถทำาได้  

ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ การขาดการถ่ายทอด 

องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตยา จากเดิมท่ีมีบริษัทยาข้ามชาติ 

เขา้มาลงทนุในบา้นเราเพราะคา่แรงถกูและกติกาการขึน้ทะเบยีนไมยุ่ง่ยาก 

เมื่อมีการกำาหนดหลักเกณฑ์ข้ันตอนมากขึ้น บริษัทเหล่านี้ก็ย้ายฐาน 

การผลติไปยงัประเทศอืน่จนหมด และสิง่ทีต่ามไปดว้ยคอื ชอ่งทางทีเ่ราจะ

ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตยา 

ก็จะหมดไปด้วยเช่นกัน

เหล่านี้คืออุปสรรคสำาคัญที่ทำาให้อุตสาหกรรมยาในบ้านเราอาจ 

ไม่เหลือรอดพอให้พึ่งพาได้ในอนาคต
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๒๑

ประเด็นที่สาม
 

ถึงเวลาที่รัฐต้องจริงจังในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมยาในประเทศให้เข้มแข็ง

จากสถานการณ์ท่ีได้ชี้ให้เห็นในตอนต้นแล้วว่า ศักยภาพของ

อุตสาหกรรมยาในบ้านเรากำาลังถดถอยลงในทุกๆ ด้าน ขณะที่รัฐบาลเอง 

ก็หันมาตระหนักต่อการสร้างความมั่นคงทางยาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน  

การสนับสนุนอุตสาหกรรมยาในประเทศให้เข้มแข็งจึงเป็นภารกิจท่ีไม่อาจ 

รอช้าได้อีกแล้ว

ปัจจัยสำาคัญที่รัฐจะต้องเร่งลงมือทำาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยา

ในประเทศให้เข้มแข็งพอที่จะสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจ  

มีดังนี้

๑. การมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการพัฒนา
 ภาคอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ  

การมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ยาภายในประเทศถือเป็นเร่ืองที่สำาคัญมากในระยะยาว โดยนโยบายและ

แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในเรื่องนี้ต้องครอบคลุมองค์ประกอบสำาคัญที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ทั้งระบบ 

การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านยาในบ้านเราริเริ่มขึ้นตั้งแต่

ปี ๒5๒4 และมีการปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แม้การขับเคลื่อนเพื่อ

ให้เกิดผลตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในแผนยังไม่ชัดเจน แต่ก็ถือได้ว่ามี 

ความก้าวหน้ามาเป็นลำาดับ มิติหนึ่งที่สะท้อนถึงเรื่องนี้ก็คือ การที่รัฐบาล



๒๒ อุตสาหกรรมยา

ได้ประกาศนโยบายเรื่องการสร้างเสริมเศรษฐกิจ เมื่อ ๒ ปีก่อนว่า แต่ละ

หน่วยงานต้องนำาเรื่องการสร้างความมั่นคงด้านยาเข้ามาอยู่ในแผน

ยุทธศาสตร์ โดยต้องช่วยกันคิดว่า ในอีก  ๒0 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมี

ความมั่นคงด้านยาได้อย่างไร แต่ละหน่วยงานต้องเตรียมการอย่างไรเพื่อ

สนับสนุนให้อุตสาหกรรมยาภายในประเทศเข้มแข็ง ให้ประชาชนมียาใช้

อย่างเพียงพอในภาวะวิกฤติ

๒. การมีกลไก หรือหน่วยขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนโดยเฉพาะ  

ประเทศเกาหลีใต้ มีหน่วยงานท่ีต้ังข้ึนมาเพ่ือรับผิดชอบการขับเคล่ือน

ยทุธศาสตรข์องประเทศโดยเฉพาะ เช่น หนว่ยงานทีเ่รยีกวา่ KHIDI (Korea 

Health Industry Development Institute) ซึง่รฐับาลสนบัสนนุงบประมาณ

และใหอ้ำานาจการตัดสนิใจในการขบัเคลือ่นประเทศไปสู่เปา้หมายตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างเต็มที่ 

ยกตัวอย่างเช่น หากประเทศต้องการส่งเสริมการผลิตยาชีววัตถุ 

ให้ได้ภายใน 5 ปี หน่วยงานนี้จะมีหน้าที่เบ็ดเสร็จในการตัดสินใจทุกเรื่อง

ที่เก่ียวกับการพัฒนายาชีววัตถุ เช่น การเสนอให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

แก่ผู้ที่ทำาวิจัยอย่างต่อเนื่อง แม้แต่การให้สิทธิในการผูกขาดตลาด เป็นต้น  

ด้วยศักยภาพเช่นนี้ เราจึงได้เห็นว่า ประเทศเกาหลีใต้สามารถพัฒนา 

เรื่องยาชีววัตถุให้เติบโตขึ้นมาได้ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปี ไม่ต่างจากตอนที่

ตั้งเป้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิง อุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง 

จนสำาเร็จดังที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้ว  

ผมคดิว่า ถา้ประเทศไทยตอ้งการใหอ้ตุสาหกรรมยาบา้นเราอยูร่อด

และพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เราจำาเป็นต้องมีหน่วยงานแบบนี้  

ต้องมาเริ่มคิดที่จะมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะ โดยม ี
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๒3

วิธีการบริหารจัดการแยกต่างหากออกมาจากระบบราชการปกติ เพ่ือให้

สามารถดำาเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

๓. การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการเติบโตของ
 อุตสาหกรรมยาในประเทศ 

เน่ืองจาก พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒5๑0 เป็นกฎหมายท่ีเขียนขึ้นมานาน 

เกือบ 50 ปี ปัจจุบันสถานการณ์และบริบทต่างๆ เปลี่ยนไปมาก จำาเป็น

ที่เราต้องปรับแก้ไขกฎหมายให้เป็นสากลมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะมิติเร่ืองการ

ควบคมุแต่ต้องครอบคลมุมิตอ่ืินๆ ด้วย เชน่ การสนบัสนนุสง่เสริมการวิจัย

ยาใหม่ๆ การลดอุปสรรคต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมยาภายใน

ประเทศ เป็นต้น

สถานการณ์ที่สะท้อนว่า ระบบกฎหมายบ้านเราค่อนข้างตกเป็น 

เบ้ียล่าง ในท่ามกลาง “สงครามการค้า” ท่ีล้อมกรอบประชิดเข้าหาเรามากข้ึน 

ทำาให้อุตสาหกรรมยาในประเทศอยู่รอดได้ยากขึ้น ก็คือ พ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ 

ซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

ช่วงก่อน พ.ศ.๒5๒๒ กฎหมายฉบับนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมในเรื่อง 

“ยา” เพราะมองว่าเป็นสินค้าในกลุ่มปัจจัยส่ี จนกระท่ังเม่ือเร่ิมมีการนำาเข้า 

ยาจากต่างประเทศมากขึ้น และมีการทำายา generic ออกมาขายในราคา

ที่ถูกกว่ายาต้นแบบมาก เพราะไม่มีภาระต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 

ในชั้น drug development ตั้งแต่ปี ๒5๒๒ เป็นต้นมา ประเทศมหาอำานาจ

ด้านยาจึงกดดันประเทศไทยอย่างหนักให้แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรให้

ครอบคลุมในเรื่องของยา โดยใช้เงื่อนไขการให้สิทธิทางภาษีในกลุ่ม 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างเช่น สิ่งทอ มาเป็นตัวกดดันเร่งเร้าให้เราต้องแก้ไข

กฎหมายสิทธิบัตรจนสำาเร็จ



๒4 อุตสาหกรรมยา

นั่นไม่เพียงเท่ากับเป็นการ “ปิดโอก�ส” ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์

ย�ตัวใหม่ๆ ด้วยก�รให้ผูกข�ดสิทธิบัตร เป็นเวล� ๒๐ ปี แต่สิ่งที่ 

น่าเป็นห่วงมากไปกว่าน้ันคือ ก�รรุกคืบก�รนำ�ไปสู่ก�รผูกข�ดข้อมูล  

(data exclusivity) ในเวที FTA ด้วย เช่น ยาตัวใดหมดสิทธิบัตรแล้ว  

เดมิผู้ผลติภายในประเทศสามารถมาขอขึน้ทะเบยีนยาโดยในการพจิารณา

รับขึ้นทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสามารถรับขึ้นยานั้นโดยอาศัย 

ความรู้จากยาต้นแบบโดยไม่ต้องให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนส่งข้อมูลเพิ่มเติม

เหมือนยาใหม่ เช่น ข้อมูลที่พิสูจน์เรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

แต่เงื่อนไขใหม่ได้เพิ่มเง่ือนไขว่า ห้ามการขึ้นทะเบียนยา generic นั้น 

โดยอิงข้อมูล เช่น เรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาต้นแบบ 

นั่นหมายถึงว่า คนท่ีจะทำายาเลียนแบบต้องทำาการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้

ขอ้มลูเหลา่นีด้ว้ยตวัเอง หรอืเทา่กบัเปน็การ “เริม่ตน้นบัหนึง่ใหม”่ เปน็ตน้ 

เหล่านี้คือโจทย์สำาคัญที่เราจะต้องศึกษาและรู้เท่าทันเมื่อไปทำา 

ความตกลงทางการค้าใดๆ ก็ตามที่มีลักษณะผูกขาด และพิจารณาหา

มาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดตามมา อย่างเช่น การตั้งกองทุน 

ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ เหมือนประเทศญี่ปุ่นและ

เกาหลีใต้ได้ทำาไปแล้ว, การที่รัฐสามารถใช้มาตรการบังคับสิทธิบัตรยา 

(Compulsory Licensing: CL) เพื่อประโยชน์สาธารณะหากราคายาแพง

เกินไป, การเปิดเผยข้อมูลสิทธิบัตร หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมือน

อย่างท่ีประเทศอินโดนีเซียมีกฎหมายที่กำาหนดไว้ว่า หากต้องการขายยา

ต้องมาตั้งโรงงานในประเทศของเขาด้วย เป็นต้น
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ประเด็นที่สี่
 

อย. ต้องพัฒนา อุตสาหกรรมยาจึงไปรอด

ในท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเช่นนี้   

ทุกหน่วยงานต้องเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกัน ถ้าจะ

ต้องทำาให้อุตสาหกรรมยาบ้านเราพัฒนาต่อไปได้ อย. ต้องปรับบทบาท

อย่างน้อย 3 เรื่องสำาคัญ

๑. ก้าวไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ 

ขณะน้ีภาคเอกชนต่างคาดหวังว่า รัฐจะตระหนักอย่างแท้จริงว่า 

สังคมของเรากำาลังอยู่ในท่ามกลางภาวะ “สงคราม” ที่ต่อสู้ผ่านการแข่งขัน

ทางการค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจการผูกขาดทางการตลาด ถ้าเรายังคิด 

แต่จะ “ซื้อเวลา” ต่อไป เราจะพ่ายแพ้และสูญเสียในทุกๆ ด้าน 

การปรับเปล่ียนถึงข้ันกระบวนทัศน์น้ันไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่จำาเป็นต้องทำา 

เครือ่งมอืหลายอยา่งทีต่อ้งสรา้งขึน้มาเปน็ตวัชว่ย เชน่ ตวัชีว้ดัความสำาเรจ็ 

และวิธีการในเรื่องของการประเมินผลงาน รวมท้ัง การปรับโครงสร้าง

องคก์รเพือ่ใหง้านเกดิประสทิธิภาพ และตอบสนองตอ่สภาพเศรษฐกจิและ

สังคม เช่น เมื่อถึงจุดหนึ่งอาจต้องแยกภารกิจบางส่วนออกไปบริหารแบบ

กึ่งราชการ อย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น ท่ีแยกงานด้านการประเมินเอกสาร

เพือ่ขอขึน้ทะเบยีนยาออกมาเปน็หนว่ยงานโดยเฉพาะ มชีือ่วา่ PMDA ซึง่

ใชร้ะบบบรหิารงานแบบคลา้ยเอกชน โดยเกบ็คา่ธรรมเนยีมการขึน้ทะเบยีน

จากเอกชนอยา่งสมน้ำาสมเนือ้พอทีจ่ะเปน็รายไดใ้หอ้งคก์รสามารถทำางาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเอ้ือประโยชน์ท้ังแก่รัฐและ

เอกชนไปพร้อมๆ กัน
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๒. ปรับกระบวนการทำางาน 

อย.จะทำางานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรภายใต้ข้อจำากัดของ

ทรัพยากร เดิม อย.ถูกออกแบบมาให้เป็น “หน่วยคัดกรองยาที่ดีที่สุด”  

ก่อนที่ยาจะออกสู่ตลาด คนของเราจึงถูกฝึกมาให้ถี่ถ้วนกับเรื่องเหล่านี้  

ส่งผลให้ระบบการขึ้นทะเบียนยาของ อย. มีขั้นตอนค่อนข้างมากและใช้

เวลานานหลายปี จนไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน

ประเทศได ้ต่างจากบางประเทศเพือ่นบ้านเรา เชน่ สิงคโปรท่ี์สามารถทำาให้

เวลาการขึ้นทะเบียนรวดเร็วกว่าบ้านเรามาก คือ 6 เดือน หรือ ๑ ปี  

ขณะที่บ้านเราใช้เวลา ๒–3 ปี หรือมากกว่านั้น 

ถา้ถามวา่ทำาไมเขาถงึสามารถทำาได้ ผมคิดวา่ อยา่งแรกคอื เรือ่งของ

วิธีคิด ที่เขามองว่าประเทศของเขาเป็นประเทศเล็กๆ จึงไม่มีทรัพยากร 

มากพอทีจ่ะมาทำางานในรายละเอียด เขาจงึปรบัข้ันตอนบางอยา่งลง และ

ใช้วิธีการอ้างอิงข้อมูลผลที่ผ่านการตรวจสอบและยอมรับจากประเทศที่

เชือ่ถอืไดแ้ทน เชน่ ยาตัวไหนทีข่ึน้ทะเบยีนยาจากประเทศทีเ่ขายอมรบัมา

แล้วก็สามารถขึ้นทะเบียนได้โดยไม่ต้องเสียเวลามาพิจารณา (review) 

เอกสารใหม่ทั้งหมด

อีกส่วนหนึ่งคือ การถ่ายเทงานบางส่วนไปให้หน่วยงานภายนอก 

ทำาแทน เชน่ มอบอำานาจใหห้น่วยงานภาคการศกึษาในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการ

ประเมินเอกสารงานวิจัยต่างๆ หรือถ้าเป็นการขอขึ้นทะเบียนยาที่ไม่มี

ความซบัซอ้นกใ็หใ้ชว้ธีิการขึน้ทะเบียนโดยยอ่แทน และทีส่ำาคญัหน่วยงาน

ขึ้นทะเบียนยาของเขาแยกเป็นหน่วยงานอิสระ มีระบบการจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ

ในกรณีของ อย. เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยปรับระบบงาน

บางส่วนได้ เช่น เมื่อเรามีคนน้อยก็ต้องจัดลำาดับความสำาคัญ โดยใช้
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ทรัพยากรไปเพื่อจัดการกับเรื่องที่มีความเสี่ยงมาก เช่น ยาที่เป็นยาใหม่ 

และลดขั้นตอนกับยาที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น ยาสามัญประจำาบ้าน ฯลฯ 

หรือนำาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานมากขึ้น 

งานบางอย่างท่ีสามารถถา่ยโอนใหก้บัหน่วยงานภายนอกเพือ่ลดภาระงาน

ที่มีโดยไม่ต้องเพิ่มอัตรากำาลังก็ควรทำา  

๓. พัฒนาคนให้มีความรู้เท่าทันอนาคต

ยกตัวอย่างเช่น การขึ้นทะเบียนยา เราต้องคาดการณ์อนาคตว่า  

อีก 5-๑0 ปีข้างหน้าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้น และ 

สร้างคนให้มีความรู้เพียงพอที่จะรองรับการประเมินผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้

เสยีต้ังแต่วันนี ้ขณะเดียวกนั ภาคการศึกษากต็อ้งเตรยีมความพรอ้มในการ

ผลิตกำาลังคนที่มีศักยภาพสอดรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

เช่น เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการผลิตยา ผลิตภัณฑ์สเต็มเซลล์ 

เป็นต้น  

นี่คือสิ่งที่เราจำาเป็นต้องเตรียมความพร้อม ท่ามกลาง “สงคราม” ที่

กำาลังดำาเนินไปในโลกยุคใหม่ 

ห�กอุตส�หกรรมย�ในบ้�นเร�ไปไม่รอด เร�ไม่มีท�งจะรู้ได้ 

เลยว�่ เมือ่ประเทศเกิดวกิฤตกิ�รณค์รัง้ตอ่ไป ไมว่�่จะดว้ยโรคระบ�ด 

หรือภัยพิบัติ คนไทยจะเผชิญชะต�กรรมเช่นไร
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“ระบบยาและการข้ึนทะเบียน” 
เร่ืองท่ีต้องมองไปข้างหน้า  

- ๒ -

ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาให้เกิดความมั่นคง 
ในระยะยาวนั้น ต้องถามตัวเองด้วยเหมือนกันว่า 

เราจะทำาอย่างไรให้ระบบการขึ้นทะเบียนมีประสิทธิภาพ 
และทำาได้รวดเร็วขึ้น
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ในฐานะหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่สำาคัญต่อการดำารงอยู่ของทุกชีวิต อีกท้ัง

ยงัสมัพนัธ์กบัความมัน่คงทางดา้นสงัคม สขุภาพ และเศรษฐกจิของ

ประเทศโดยรวม เรื่องของ “ยา” จึงต้องถูกจัดการอย่างมีคุณภาพ

และคำานึงถึงมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง 

ก็คือ ต้องจัดการกันอย่างเป็นระบบนั่นเอง

“ระบบย�” มอีงคป์ระกอบหลกั ๔ สว่น ไดแ้ก ่เรือ่งก�รคดัเลอืก 

ก�รจัดห� ก�รกระจ�ย และก�รใช้ย�

สิ่งสำาคัญในขั้นตอน การคัดเลือก ก็คือ ระบบก�รขึ้นทะเบียนย� 

ว่าเราจะยอมให้ยาตัวไหนเข้ามาในระบบยาท่ีใช้อย่างถูกกฎหมายในประเทศ 

หรือในระดับท่ีเล็กลงมาก็คือ หลักเกณฑ์การจัดทำาบัญชีรายช่ือยาท่ี 

โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะสั่งซื้อ ในขั้นตอน การจัดหา คือ การกำาหนดว่า 

เราจะได้ยามาอย่างไร เช่น จะส่ังซ้ือจากภายนอก หรือผลิตเองในประเทศ 

หรือในโรงพยาบาลของเรา ด้าน การกระจาย คือ การส่งยาไปยังจุดใด 

จึงเกิดการกระจายยาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สุดท้าย การใช้ยา  

จะมีนโยบายหรือมาตรการกำากับดูแลอย่างไรให้ไม่เกิดอันตรายและ

เปน็การใช้ยาอย่างสมเหตผุล ไม่ฟุม่เฟอืยเกนิจำาเป็นจนเกดิผลกระทบดา้น

อื่นๆ ตามมา

แต่ก่อนเรื่องพวกนี้ประเทศไทยเราไม่ได้กำาหนดทิศทางให้ชัดเจน  

อาจเป็นเพราะปัญหายังไม่เกิดขึ้นมาก แต่ในระยะหลังๆ บริบทของ

ประเทศเปลี่ยนแปลงไป ทำาให้นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบยาของ

ประเทศจึงเปน็เรือ่งสำาคัญ เพือ่ทีจ่ะใหเ้กดิเปา้หมายรว่ม และนำาทรพัยากร

จากจุดต่างๆ มาใช้ไปในทิศทางเดียวกัน
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ตัวอยา่งของเรือ่งสำาคญัๆ ทีต่อ้งตดัสนิใจกนัในระดับชาต ิจะปลอ่ย

ให้ต่างคนต่างทำาที่เป็นไปตามมีตามเกิดอย่างยุคอดีตไม่ได้อีกต่อไป เช่น 

ประเทศไทยจะผลิตย�เองหรือไม่ หรือว่าซื้อจากต่างประเทศคุ้มกว่า  

เหมอืนเช่นประเทศเลก็อยา่งประเทศลาว ทีเ่ขาไมค่ดิวา่จะมโีรงงานผลติยา

เอง เพราะประชากรของเขามีแค่ 7 ล้านคน ไม่คุ้มที่จะลงทุน ขณะที่ไทย

เรามีประชากรมากกว่าสิบเท่า คือ เกือบ 70 ล้านคน เราจะมีนโยบายใน

เรื่องนี้อย่างไร เราจะใช้ยาแบบไหน เน้นแนวอนุรักษ์นิยม คือ ใช้ยาแบบ

ประหยัด หรือต้องการใช้ยาเกรดดีที่สุด เป็นต้น

อีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องจัดทำานโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

ในเรื่องของระบบยาก็คือ เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

แนน่อนวา่ประเดน็สำาคญัคอืเรือ่งของ คณุภ�พ ประสทิธภิ�พ และคว�ม

ปลอดภัยของย� นอกจากน้ียงัรวมถงึเรือ่ง ก�รเข�้ถงึย�ในย�มทีจ่ำ�เปน็ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของยาราคาแพง หรือ กรณีของ “ย�กำ�พร้�” 

ได้แก่ ยาที่ใช้กับอาการเจ็บป่วยที่พบน้อยมากหรือโรคใหม่ๆ ท่ียังไม่พบ 

ในบ้านเราแต่โอกาสเสี่ยงและเป็นโรคหรืออาการท่ีมีอันตรายร้ายแรง  

ซึ่งภาคธุรกิจเห็นว่าไม่คุ้มค่าที่จะผลิตหรือนำาเข้ายา รัฐจึงต้องตัดสินใจว่า 

จะมีนโยบายในเรื่องของยากลุ่มนี้อย่างไร 

รวมทั้ง ปัญห�ก�รใช้ย�แบบไม่สมเหตุผล ทั้งการใช้โดยไม่มี 

ความรู้ท่ีถูกต้องจนก่อผลกระทบในวงกว้าง เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะเกิน

ความจำาเป็น ทั้งในคนและในสัตว์ จนก่อปัญหาเชื้อดื้อยา ที่กำาลังลุกลาม

เป็นวิกฤติในระบบสาธารณสุขทั่วโลกเวลานี้ ไปจนถึง การใช้ยาแบบ

ฟุม่เฟอืย เชน่ แทนทีจ่ะใชย้าสามญั (generic) เมด็ละ ๒-3 บาท กลับเลอืก

ใช้ยาใหม่ๆ ที่นำาเข้าจากต่างประเทศ เม็ดละหลายร้อยบาท ท้ังท่ีให้ผล 

ใกล้เคียงกัน หรืออาการเจ็บป่วยหลายอย่างไม่ต้องใช้ยา ก็ยังให้ยามากิน 

เช่น ท้องเสียโดยไม่ได้ติดเชื้อ ส่งผลทั้งกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
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และความม่ันคงของระบบสวัสดิการสุขภาพท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่าน้ี 

โดยนำาเงินมาจากภาษีอากรของประชาชน เป็นต้น

เหตุผลสุดท้าย ซึ่งมีความสำาคัญอย่างย่ิงในการจัดทำานโยบายและ

ยทุธศาสตรด์า้นระบบยาของประเทศก็คอื เรือ่งของคว�มมัน่คงท�งด้�น

ย� ที่ต้องคิดเตรียมการทั้งความอยู่รอดของประเทศในระยะยาว และเมื่อ

เกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น โรคระบาดหรือภัยพิบัติ เราจะต้องพึ่งพาตัวเองได้

โดยไม่เกิดความแตกตื่นวุ่นวาย อย่างที่เคยมีประสบการณ์คราวน้ำาเกลือ

ขาดแคลนตอนน้ำาท่วมปลายปี ๒554 

เรื่องเหล่านี้ต้องหาวิธีจัดการทั้งหมด คำาถามก็คือ “นโยบายของ

ประเทศเราจะเอาอย่างไร”

จ�กท่ีได้มีโอก�สเกี่ยวข้องกับกระบวนก�รจัดทำ�นโยบ�ยและ

ยทุธศ�สตรด์�้นระบบย�ของประเทศม�ตัง้แตย่คุตน้ๆ ผมขอถ�่ยทอด

ข้อมูลและข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง

แผนพัฒนาระบบยาของประเทศไทย ๓๕ ปี 
ก้าวไปถึงไหน

เรื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ มักถูกมองว่าเป็น 

เรื่องไกลตัว แต่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก เพราะ “กุญแจแห่งความ

สำาเร็จ” ในการจัดการเรื่องใหญ่ๆ อย่างเช่นการจัดการระบบยา ล้วนต้อง

อาศัยการบูรณาการหลายๆ ภาคส่วนเข้ามาประสานความร่วมมือและ

ทรัพยากรกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ 

ร่วมกัน และ อย. มีบทบาทเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการผลักดันให้เกิด 

สิ่งนี้ขึ้นมา
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แนวคดิเรือ่งการจดัทำาแผนนโยบายและยทุธศาสตรแ์หง่ชาตดิา้นยา

ในบ้านเราเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒5๒3 โดยการกระตุ้นและสนับสนุนจาก 

องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) หลังจากการประชุมใหญ่สมัชชาองค์การ

อนามัยโลก ครั้งที่ 3๑ เมื่อปี พ.ศ.๒5๒๒ ที่ประชุมเสนอแนะให้ประเทศ

สมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำาลังพัฒนากำาหนดนโยบายด้านยา

ของตนขึน้ เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาระบบยาของแตล่ะประเทศ จนถึง

ระดับทีจ่ะสามารถจดัหายาจำาเปน็ (essential drugs) ทีม่คีณุภาพมาตรฐาน

ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอในราคาย่อมเยา ส่งผลให้ 

กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง คณะทำ�ง�นจัดทำ�นโยบ�ยแห่งช�ติ 

ท�งด้�นย� ชุดแรก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ๒5๒3 

หลังจากนั้น อย.ได้ทำาการสำารวจข้อมูลปัญหาของระบบยา  

ความต้องการยา การผลิต การจัดหา การกระจาย และการใช้ยา ตามด้วย

การจัดประชุมระดับชาติเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำาหนดนโยบาย 

แห่งชาติทางด้านยาของประเทศไทย จากนั้น คณะทำางานจัดทำานโยบาย

แห่งชาติทางด้านยา ได้ทำาการยกร่าง และกระทรวงสาธารณสุขนำาร่าง 

ดังกล่าวไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในปี ๒5๒4 โดย ครม.ได้รับรอง 

“นโยบ�ยแหง่ช�ตทิ�งด้�นย�” ฉบบัแรก และประกาศใชใ้นเดือนเมษายน

ปีนั้นเอง  รวมทั้งแต่งตั้ง คณะกรรมก�รแห่งช�ติท�งด้�นย� ชุดที่ ๑  

นโยบายฉบับนี้ถูกใช้มานานกว่าสิบปี ท่ามกลางเงื่อนไขปัจจัยท่ี 

ไม่เอื้อให้เกิดประสิทธิภาพเท่าไรนัก เห็นได้จากหลังใช้นโยบายฯ ดังกล่าว

ได้ ๒ ปี ก็ได้มีการจัดตั้งและปรับปรุง คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย

แห่งชาติด้านยา ถึง 6 ครั้ง และจากการติดตามประเมินผลการดำาเนินการ

ของนโยบายตลอด ๑0 ป ีพบวา่การดำาเนนิการไมม่ปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร 

ในปี ๒536 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ประกาศใช้ นโยบ�ยแห่ง

ช�ติด้�นย� พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งกำาหนดวิสัยทัศน์ว่า “ให้มียาที่มีประสิทธิภาพ 
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คุณภาพดี และราคาพอสมควรกระจายออกไปอย่างทั่วถึง” (ในทุกระดับ

ของการบริการของรัฐ-โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจังหวัด  

โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย) โดยการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ 

ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ได้แก่

๑. ให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด และลดจำานวนยาที่ต้องสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์

๒. ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศให้สามารถ

พึ่งตนเองได้ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการผลิตเพื่อการ 

ส่งออก

3. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบ โดยใช้ทรัพยากร

ภายในประเทศ

4. สนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพ่ือให้ทราบศักยภาพด้านการป้องกัน 

ส่งเสริมสุขภาพ และบำาบัดรักษาของสมุนไพร ยาสมุนไพร และยาแผน

โบราณ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

6. ปรับปรงุประสทิธิภาพการบรหิารงานดา้นยาและบทบญัญตัแิห่ง

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เอ้ืออำานวยต่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านยา

“เร่ืองใหม่” ท่ีเกิดข้ึนภายใต้นโยบายเก่ียวกับการใช้ยาภายใต้นโยบาย

แห่งชาติฉบับนี้ ก็คือ การส่งเสริมให้ใช้ยาใน “บัญชีย�หลักแห่งช�ติ”  

ในโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งเป็นผู้สั่งใช้ยาถึงประมาณ ร้อยละ 60-70 ของ

ทั้งประเทศ เพื่อนำาไปสู่การใช้ยาอย่างเหมาะสม ตามความจำาเป็น 

แมไ้ดร้บัการปรบัปรงุใหม่ใหเ้ป็นนโยบายทีม่คีวามชดัเจนมากขึน้กวา่

ฉบับแรก แต่นโยบายก็ยังไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร 
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โดยมีการวิเคราะห์สาเหตุหลักว่า มาจาก “กลไก” ที่มีบทบาทเป็นตัว 

ขับเคลื่อนหลักคือ คณะกรรมการนโยบายยาแห่งชาติยังขาดเสถียรภาพ 

เพราะมีอายุการทำางานตามการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรีแต่ละชุด ซึ่งมี

สภาพล้มลุกคลุกคลานมานานนับสิบปี จึงมีแนวคิดท่ีจะ “ปลดแอก” ให้กลไก

นี้คงตัว ไม่ผูกติดกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เพื่อให้สามารถทำางาน

ผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

ช่วงปี ๒548 ขณะเป็นผู้อำานวยการสำานักยา จึงได้ร่วมผลักดัน 

เรื่องนี้ด้วย ในตอนแรกเรามองกันว่าน่าจะรวมเรื่องนี้ไว้ในร่าง พ.ร.บ.ยาฯ 

ที่กำาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์รัฐประหารจน

เกิดรัฐบาลที่มี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและ

รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสขุในขณะน้ัน เคยเปน็เลขาธกิาร อย. 

มาก่อน ทา่นจงึเขา้ใจปญัหาและสนบัสนนุใหมี้การปรบัปรงุเรือ่งนี ้โดยเสนอ

เป็นระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีแทนเพื่อให้เป็นส่ิงท่ีผูกพันกับหน่วยงาน

ของภาครฐัและทำาไดร้วดเรว็กวา่ไปผกูรวมไวใ้นรา่งกฎหมาย   กระนัน้ อย. 

ซึง่ผมเป็นทมีงานดว้ยกย็งัตอ้งไปชีแ้จงในหลายเวท ีเชน่ ในสำานกันกันายก

รัฐมนตรีและสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น

ในที่สุดจึงได้ออก ระเบียบสำ�นักน�ยกว่�ด้วยคณะกรรมก�ร

พัฒน�ระบบย�แห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๕๑ วันที่ ๒5 ธันวาคม ๒55๑ และได้

แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑0 สิงหาคม ๒55๒  

คณะกรรมการชดุนีม้วีาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 3 ป ีมอีำานาจ

หนา้ทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่(๑) จดัทำานโยบายแหง่ชาตดิา้นยาและแผนยทุธศาสตร์

การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ (๒) พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและกำาหนด

ราคากลางยา และ  (3) ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
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ทั้งนี้ เมื่อเกิดคณะกรรมการพัฒนาระบบยา ซึ่งเป็นกลไกท่ียั่งยืน

กว่ายุคท่ีผ่านมาแล้ว เรายังมองกันว่า อาจยังไม่มีสถานะเข้มแข็งพอท่ีจะ

ทำาใหฝ่้ายต่างๆ ยอมปฏิบตัติาม เรายงัอยากใหม้กีฎหมายท่ีระบใุหอ้ำานาจ

แกก่รรมการชดุนีโ้ดยผา่นการเหน็ชอบจากสภาฯ ฉะนัน้ ในรา่ง พ.ร.บ.ยาฯ 

ที่จัดทำาขึ้น เราจึงบรรจุเรื่องคณะกรรมการพัฒนาระบบยา ไว้ในร่างนี้ด้วย 

แต่ก็อย่างที่ทราบกันว่า จนถึงบัดนี้ร่างกฎหมายนี้ก็ยังไม่ผ่าน ทุกวันนี้ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาจึงขับเคลื่อนงานไปด้วยในระเบียบสำานัก

นายกรัฐมนตรฯี ฉบับนี้

ต่อมา คณะกรรมการชุดนี้ได้ทบทวนนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.

๒536 แล้วมีความเห็นว่า นโยบายและยุทธศาสตร์ 6 ข้อนั้นมากเกินไป 

สำาหรับการนำาไปแปลงสู่ข้ันปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง จึงให้ต้ังคณะทำางาน

เพื่อจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ โดยให้ อย.เป็นแกนหลัก

ถ้าว่ากันตามจริง โครงสร้างของ อย.ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นกลไก

ควบคมุ ไมใ่ชห่นว่ยงานกำาหนด หรอืขบัเคลือ่นนโยบายระดบัชาต ิเรยีกวา่ 

ต้องใช้บุคลากรคนละ “สายพันธุ์” กันเลยทีเดียว แต่ในทางปฏิบัติ พอมี

เรือ่งอะไรทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งของยากจ็ะถกูสง่มาที ่อย.หมดทกุเรือ่ง เพราะ

ใครๆ ก็มองว่า อย.รู้เรื่องยาดีที่สุด เราจึงอยู่ในสภาพตกกระไดพลอยโจน 

ตอ้งมายกรา่งนโยบายและยทุธศาสตรเ์กีย่วกับเรือ่งของยาว่าจะเอาอยา่งไร

กันดี เป็นเช่นนี้มาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้

ในปี ๒554 อย.จึงตั้งคณะทำางาน เริ่มวางกรอบแนวคิดในการยก

ร่าง โดยได้น้อมนำาแนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว มากำาหนดยุทธศาสตร์ยาให้อยู่บนหลักความพอเพียง 

ครอบคลมุในบรบิทตา่งๆ เช่น การใชย้าอยา่งสมเหตผุล การเขา้ถงึยาอยา่ง

พอเพียง การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพรเพ่ือการพ่ึงตนเอง

ให้ได้ภายในประเทศ ขณะเดียวกันก็ยังต้องให้ความสำาคัญกับเรื่องการ

ประกันคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยด้วย
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ในทีส่ดุเกิดนโยบ�ยแหง่ช�ตดิ�้นย� พ.ศ.๒๕๕๔ และยทุธศ�สตร์

ก�รพัฒน�ระบบย�แห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ท่ีกำาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 

“ประชาชนเข้าถึงยาถ้วนหน้า ใช้ยามีเหตุผล ประเทศพึ่งตนเอง” โดย

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศ�สตร์ที่ ๑ ก�รเข้�ถึงย� ที่มุ่งให้ ประชาชนเข้าถึงยาจำาเป็น

อยา่งเสมอภาค ทัว่ถงึ และทนัการณ ์ในราคาทีเ่หมาะสมกบัความสามารถ

ในการจ่ายของประชาชน ตลอดจนฐานะเศรษฐกจิของประเทศ เราตอ้งการ

ให้ประชาชนเข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ฐานะของประเทศด้วย มีการกำาหนดยุทธศาสตร์ย่อยเข้ามาสนับสนุน เช่น 

ถ้าต้องการให้คนไทยเข้าถึงยาแต่มีข้อจำากัดเรื่องของราคายา เพราะมีการ

ให้สิทธิประโยชน์ เช่น เรื่องสิทธิบัตร ซึ่งเราถูกกดดันให้แก้ไขกฎหมายสิทธิ

บตัรของเรา เปิดชอ่งใหม้กีารจดสทิธบิตัรยาตวัใหม่ๆ  เกดิการผกูขาดไมใ่ห้

ใครลอกเลียนแบบได้ เง่ือนไขน้ีทำาให้ยาใหม่ๆ มีราคาแพงจนผู้ป่วยไม่สามารถ

เข้าถึงยานั้นได้ วิธีการหนึ่งในการลดข้อจำากัดนี้ตามกฎหมายสิทธิบัตรก็มี

เครื่องมือคือ การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรือ ซีแอล (Compulsory 

Licensing) แต่ที่ผ่านมาเราใช้สิทธินี้แบบจำากัดจำาเขี่ย เพราะกลัวเสีย 

ภาพลักษณ์ในการไม่ให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และประเทศคู่ค้า

มหาอำานาจจะใชว้ธิกีารตอบโตท้างการคา้อืน่ สาระสำาคญัในยทุธศาสตรน์ี้

เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามชี้ทิศทางเพ่ือให้ประเทศไทยใช้ประโยชน์

จากเรื่องนี้ให้มากขึ้น

ยุทธศ�สตร์ท่ี ๒ ก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผล ท่ีมุ่งส่งเสริมการใช้ยา

ของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ให้เป็นไปอย่างสมเหตุผล ถูกต้อง 

และคุ้มค่า จะเห็นว่าเน้นท้ังแพทย์และประชาชน เพราะการแก้ไขปัญหา
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การใช้ยาต้องทำาท้ัง ๒ ส่วนไปพร้อมๆ กัน ฝ่ายบุคลากรทางการแพทย์ต้อง

มีจริยธรรมในการสั่งใช้ยา เช่น ไม่ถูกครอบงำาการใช้ยาจากการรับการ

สนับสนุนของภาคธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ทุนไปประชุมวิชาการ

ต่างประเทศ หรือทุนวิจัย ฯลฯ ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจริงจังในเรื่องนี้

จนมีการออก หลักเกณฑ์จริยธรรม (Code of Conduct) ในการส่ังใช้ยา 

ของแพทย์ แต่บ้านเราอาจยังไม่เข้มแข็งกับเร่ืองนี้ เราจึงพยายามนำามา 

สร้างเป็นยุทธศาสตร์ในฉบับนี้

อีกเรื่องหนึ่งที่สำาคัญคือ การส่งเสริมการใช้ ยาชื่อสามัญ (Generic 

Drug) เพราะการใช้ยาไม่สมเหตุผลก็คือการใช้ยาสิ้นเปลือง ในขณะที่เรามี

ทางเลือก ๒ ทาง คือ ยาต้นตำารับ ซึ่งมีราคาแพง กับ ยาชื่อสามัญ ซึ่ง

เป็นการนำาสูตรยาที่หมดอายุสิทธิบัตรแล้วมาผลิต ยาประเภทหลังนี้เป็น

เป้าหมายที่เรามุ่งเน้น เพราะมีราคาถูกกว่ายาต้นตำารับหลายเท่าตัว  

แต่ต้องมีการกำากับดูแลคุณภาพหรือการประกันคุณภาพควบคู่ไปด้วย  

เพื่อป้องกันการทำายาแบบด้อยคุณภาพเพื่อให้ได้ยาที่มีต้นทุนน้อยที่สุด 

“ยาดี ราคาถูก” เปน็เรือ่งทีท่ำาไดจ้รงิ เพราะตน้ทนุของยาสว่นใหญ่

หมดไปกับขั้นตอนการวิจัยพัฒนายาจนสามารถผลิตขายในท้องตลาดได้ 

ซึ่งกว่าจะถึงขั้นตอนนี้ต้องผ่านกระบวนการมากมาย ตั้งแต่การทดลองใน

หอ้งปฏบัิติการ (drug discovery) เมือ่ไดผ้ลดีกเ็ข้าสูก่ารพัฒนาทางเคมแีละ

การผลิต (CMC) แล้วจึงนำามาทดลองต่อในสัตว์ ซ่ึงสัตว์ทดลองแต่ละข้ันตอน 

ปัจจุบันก็มีราคาแพงมาก จากน้ันจึงเร่ิมต้นทดลองทางคลินิก 3 ระยะ (phase) 

โดยขยายกลุ่มให้กว้างออกไปจากหลักสิบจนถึงหลักพันคน ด้วยเหตุนี้

ต้นทุนการผลิตยาตัวใหม่ๆ จึงต้องใช้เงินไม่ต่ำากว่า 400-500 ล้านบาท 

เงินจำานวนนี้จะได้ผลตอบแทนกลับมาคุ้มทุนในช่วงอายุสิทธิบัตร จากนั้น

เมื่อหมดอายุ ยานั้นใครๆ ก็สามารถนำาไปผลิตในรูปของยาชื่อสามัญได้ 

ทำาให้ต้นทุนการผลิตยาช่ือสามัญอาจจะเหลือแค่ ร้อยละ ๑0 ของยา 
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ต้นตำารับเท่านั้น โดยมีคุณภาพใกล้เคียงกัน หน้าท่ีของเราคือต้องดูแล 

ตรงนี้ว่า ยาที่มีราคาถูกลงนี้มีคุณภาพดีควบคู่กันอยู่ด้วย  

ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมผลิตย� ชีววัตถุ และ

สมนุไพร เพ่ือก�รพึง่พ�ตนเอง ทีมุ่ง่พฒันาศักยภาพของอุตสาหกรรมยา 

ชวีวัตถ ุและสมนุไพรภายในประเทศใหส้ามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งมัน่คง

และยัง่ยนื ในเรือ่งนีต้อ้งทำาครอบคลมุตัง้แตข่ัน้สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา 

การสร้างบุคลากรในภาคการผลิต ไปจนถึงการสร้างตลาด และทำาให้

อุตสาหกรรมยาของเราเป็นที่ยอมรับ เกิดความน่าเชื่อถือ เช่ือมั่น และ 

เชื่อใจในคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนจำานวนมาก

ยุทธศ�สตร์ที่ ๔ ก�รพัฒน�ระบบก�รควบคุมย�เพื่อประกัน

คุณภ�พ ประสิทธิผล และคว�มปลอดภัยของย� ที่มุ่ง ประกันคุณภาพ 

ประสทิธผิล และความปลอดภัยของยา โดยพฒันาศักยภาพและเสรมิสรา้ง

ความเขม้แขง็ของระบบการควบคุมยาของประเทศ เรือ่งนีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

กับ อย. ซึ่งมีบทบาทหลักในการควบคุมยา ถือว่านี่เป็นมิติใหม่ เพราะ 

ทีผ่า่นมา เรามกัจดัทำายทุธศาสตรป์ระเทศโดยเนน้การมองออกไปนอกตวั 

แตต่อนนีเ้ราเริม่หนักลับมามองบทบาทตวัเองวา่จะมสีว่นเกีย่วขอ้งอยา่งไร 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า หาก อย.มีระบบการขึ้นทะเบียนยาท่ีล่าช้า 

ทำางานไม่มีประสิทธิภาพ เราก็เป็นเหมือน “ตะแกรงที่ด้อยคุณภาพ” ถ้า

ตะแกรงรั่ว ก็ปล่อยให้ยาคุณภาพต่ำาหลุดออกไปสู่ตลาด แต่ถ้าเราเป็น

ตะแกรงทีต่าถีเ่กนิไป กเ็ปน็การถว่งการพฒันาระบบยาของประเทศให้ล่าชา้ 

ทัง้น้ี ต้ังแต่ป ี๒๕๕๑ เปน็ตน้ม� ผมคดิว�่ อย.มกี�รพัฒน�ระบบ

ก�รควบคุมย�ในด้�นต่�งๆ ให้มีประสิทธิภ�พม�กข้ึนเป็นลำ�ดับ ท้ังเร่ือง

ก�รพฒัน�ศกัยภ�พบคุล�กร ก�รพฒัน�ระบบเฝ้�ระวงัหลงัสนิค�้ออก

สู่ตล�ด ฯลฯ
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เมื่อใกล้เวลาที่ ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบย�แห่งช�ติ พ.ศ.

๒๕๕๕-๒๕๕๙ จะหมดวาระลง จึงมีการทบทวนสถานการณ์และผลที่เกิด

ขึน้ว่า เกิดอะไรขึน้และมคีวามเปลีย่นแปลงตามเปา้หมายอยา่งไรบา้ง เพือ่

เตรยีมการจดัทำาแผนยทุธศาสตรฉ์บบัตอ่ไป ทีจ่ะนำาเสนอตอ่คณะกรรมการ

พฒันาระบบยาในเดือนตลุาคม ๒559 กอ่นจะเสนอตอ่คณะรฐัมนตรเีพือ่

ขอความเห็นชอบต่อไป  

กรอบทีเ่รากำาหนดไว้ตอนนีคื้อ แผนฉบบัใหมจ่ะยังคง 4 ยทุธศาสตร์

เดิมเพื่อให้มีความต่อเนื่องจากแผนที่กำาลังจะหมดวาระลงในปีนี้ และได้มี

การประเมินสิ่งที่ทำาได้และยังไม่เกิดข้ึนตามแผน เพ่ือกำาหนดส่ิงท่ีจะทำา 

ต่อไปให้สำาเร็จ 

เราไดร้ว่มกบัภาคสว่นตา่งๆ ทบทวนและประเมนิสถานการณอ์ยา่ง

รอบดา้น และกำาหนดเปา้หมายของแต่ละยุทธศาสตรร์ว่มกนั โดยมปีระเดน็

ที่สำาคัญ ดังนี้ 

ยุทธศ�สตร์ที่ ๑ ก�รเข้�ถึงย� กำาหนดเป้าหมายให้ ประชาชน 

เข้าถึงยาที่จำาเป็นอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และทันการณ์ในทุกระบบประกัน

สุขภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรม และใช้ประโยชน์จากมาตรการป้องกัน 

ผลกระทบตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (CL) และมาตรการยืดหยุ่น

ตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า 

(TRIPS) ซึ่งสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ

สถานการณ์สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าถึงยา ได้แก่  

(๑) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ได้แก่ ค่ายา ค่ารักษา ของประเทศไทยในปี 

๒557 สูงถึง 409,3๑3 ล้านบาท (๒) ร้อยละ 37 ของตัวยาในบัญช ี

ยาหลักแห่งชาติไม่มีการผลิตในประเทศ (3) มูลค่าการผลิตยาคิดเป็น 

หนึ่งในสามของมูลค่าทั้งหมด (4) มูลค่าของยาชีววัตถุและวัคซีนมีมูลค่า 
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ร้อยละ ๑7 ของมูลค่าทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ต่างสะท้อนสถานการณ์ความมั่นคงทางด้านยาของ 

บ้านเราได้ดีว่า อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงพอสมควร

เรื่องการเข้าถึงยานี้ หลักสำาคัญที่เราถือเป็นหัวใจประการหนึ่งก็คือ 

เรื่องความเสมอภาค (equity) คือ ต้องมียาสำาหรับทุกโรค ยาไม่ขาดแคลน 

ราคาเหมาะสม มีระบบที่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

เรื่องที่ประเมินกันว่ามีความสำาคัญใน 5 ปีข้างหน้า ก็คือ เรื่องของ 

ยาจำาเป็นที่อาจขาดแคลนได้ในอนาคต เรื่องของการกำาหนดหลักเกณฑ์

ราคายากลาง ซึ่งการมีราคากลางมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เรื่องนี้มีความ 

เกีย่วพนัไปถงึความม่ันคงของอุตสาหกรรมยาด้วย การตัง้ราคายาอาจตอ้ง

มีการคิดถึง “แต้มต่อ” สำาหรับโรงงานที่มีคุณภาพ เช่น โรงงานที่ทำา GMP 

ขั้นสูง คือ GMP-PIC/S เราอาจยอมให้โรงพยาบาลซื้อได้ในราคาที่สูงกว่า

ราคากลาง ร้อยละ 5-๑0 เพือ่ใหไ้ด้ยาทีมี่คุณภาพสูงและเปน็การสนับสนนุ

อุตสาหกรรมที่พัฒนามาตรฐานไปสู่ขั้นสูง

ยุทธศ�สตร์ที่ ๒ ก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผล กำาหนดเป้าหมายให้ 

มกีารพฒันาระบบกลไก และเครือ่งมือการใชย้าอยา่งสมเหตผุล เพือ่ให้เกดิ

ประโยชน์จากยาสูงสุด และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของภาครัฐ 

สถานการณ์สำาคัญ ได้แก่ (๑) ปัญหาการดื้อยา โดยอัตราการเสียชีวิตจาก

การติดเชื้อดื้อยาในบ้านเราสูงถึง 38,000 คนต่อปี สูญเสียทางเศรษฐกิจ

ประมาณปีละ 4 หมื่นล้านบาท ขณะที่คลินิกและร้านยามีอัตราการใช้ 

ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคที่ส่วนมากไม่จำาเป็นต้องได้ยาปฏิชีวนะประมาณ  

ร้อยละ 40-60 (๒) ปัญหาประชาชนไม่ปลอดภัยจากการใช้ยาและ

ประชาชนไดร้บัขอ้มูลทีไ่มถ่กูตอ้งจากการโฆษณา จนเจ็บปว่ยหรอืเสยีชวีติ 

รวมทัง้การทบทวนทะเบยีนตำารบัยาไม่เปน็ไปตามแผนท่ีกำาหนดไว ้(3) การ
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ใช้ยาในสถานพยาบาลและชุมชนไม่สมเหตุผล โดยโรงพยาบาลส่วนใหญ่

ใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติถึงครึ่งหนึ่งของงบประมาณ อีกทั้ง การสั่ง

ใช้ยายังแตกต่างกันตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ทศิทางหลกัมุง่ไปทีก่ารแกไ้ขบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิการจดัทำาเกณฑ์

จริยธรรมในการสั่งใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้ง แก้ปัญหาการ

ใช้ยาไม่ถูกต้องทั้งในคนและในสัตว์ โดยเฉพาะกรณีในสัตว์นี้มีการใช้ยา

แบบไม่เหมาะสมกันอย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ยาปฏิชีวนะครั้งละมากๆ ใส่

ลงในบ่อเลี้ยงกุ้ง เพื่อป้องกันโรคทั้งที่เลี้ยงในภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  

การใช้ยาโรคหอบหืดของคนในการเลี้ยงหมู เพราะยาหอบหืดไปทำาให้

เส้นเลือดขยายตัว เร่งเนื้อให้แดงสวย เป็นต้น

ปัญหาอื่นๆ ก็คือ การแพ้ยา และการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง โดยม ี

ผลวิจัยพบว่า ปัจจุบันประชาชนอายุ ๑5 ปีข้ึนไป ร้อยละ ๒.3 กินยา 

แก้ปวดทุกวัน และ ร้อยละ 3.3 กินยาคลายเครียดหรือยานอนหลับเป็น

ประจำา ไมว่า่มอีาการหรอืไมม่อีาการกต็าม  และปญัหาทีท่า้ทายทีส่ดุกค็อื 

ปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยา ที่เกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม เช่น 

ต้องกินต่อเนื่อง 7 วัน แต่ชาวบ้านกินแค่ ๒ วัน พอดูว่าหายดีก็เลิกกิน 

ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมผลิตย�ชีววัตถุ และ

สมนุไพร เพ่ือก�รพึง่พ�ตนเอง กำาหนดเปา้หมายใหอ้ตุสาหกรรมผลติยา

ในประเทศได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถพ่ึงตนเองและแข่งขันได้

สถานการณ์ท่ีสำาคัญคือ (๑) อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบันเป็น

อตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพต่ำาทีส่ดุในอตุสาหกรรมสขุภาพ (๒) อตุสาหกรรม

การผลิตยาแผนปัจจุบันเป็นการนำาเข้าตัวยาสำาคัญและวัตถุดิบมาจาก 

ต่างประเทศเพื่อผสมและผลิตเป็นยาสำาเร็จรูป 
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กล่าวได้ว่า วันนี้เรื่องของกฎระเบียบ คุณภาพคน ความเชื่อถือ 

ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยาของเรายังไม่ 

เข้มแข็ง โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มเครื่องสำาอาง บริการทาง 

การแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถือว่ายังตามหลังอยู่อีกมาก  

หากเราต้ังเป้าว่าจะเป็นประเทศท่ีพึ่งพาตนเองในเรื่องของยา เราก็ต้อง

พยายามพัฒนาตนเองให้ได้ 

ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ก�รพัฒน�ระบบก�รควบคุมย� กำาหนดเป้า

หมายให้ ระบบการควบคุมยาของประเทศมีการพัฒนาศักยภาพให้

สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อประกันคุณภาพ ความปลอดภัย และ

ประสิทธิผลของยา

ในระยะหลังๆ เรื่องของการขึ้นทะเบียนและการทบทวนทะเบียน

ตำารับยา เป็นภารกิจของ อย.ที่ถูกหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น “คอ

ขวด” ที่สร้างอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบและอุตสาหกรรมยา ผมคิดว่านี่

อาจเป็นผลจากการท่ีเรื่องนี้ไม่ถูกจัดการให้ดีพอที่จะรองรับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป

ในเรื่องของขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ข้อจำากัดด้านทรัพยากรที่เรามี

ปัญหาทั้งเรื่อง อัตรากำาลังบุคลากร และงบประมาณ ในการบริหารจัดการ

เรื่องนี้ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมซ่ึงเก็บจากผู้ประกอบการที่มาขึ้น

ทะเบียนเพียงรายการละ ๒,000 บาท ในขณะที่ยาแต่ละตัวอาจมีโอกาส

ทางตลาดมีมูลค่าเป็นหลักล้าน หรืออาจถึงร้อยล้านบาท ทำาให้เราทำางาน

ตอบสนองต่อโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมยาในประเทศไม่ได้ดี

เท่าที่ควร อัตรากำาลังคนของเราอาจเพียงพอในยุคที่วันหนึ่งๆ มีคำาขอขึ้น

ทะเบียนสัก ๑00 รายการแบบเมื่อ ๒0 ปีก่อน และภายใต้มาตรฐานการ

ตรวจสอบที่ไม่ซับซ้อนมากเท่ากับปัจจุบัน ที่ต้องดูทั้งเรื่องความปลอดภัย 
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คณุภาพ ประสทิธิภาพ ความคุม้คา่ ฯลฯ และทา่มกลางเทคโนโลยกีารผลติ

ยาที่มีความซับซ้อนกว่าแต่ก่อน อย่างเช่น กลุ่มยาชีววัตถุ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้

ทำาใหร้ะยะเวลาทีใ่ชใ้นการขึน้ทะเบยีนยาแตล่ะตวัเพิม่ขึน้หลายเทา่ จากไม่

ถึงปีกลายเป็น ๒-3 ปี 

ลองนึกดูว่า บริษัทเขาพัฒนายามาแทบตาย จนได้ยาใหม่ออกมา

สำาเร็จ พอส่งมา อย. เราขึ้นทะเบียนโดยใช้เวลาเสีย 3 ปี กว่าจะได้รับ

อนุญาตให้ผลิตขายได้ ยานั้นก็ล้าสมัยไปแล้ว ดังนั้น ส่วนหนึ่งของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาของเราให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว 

อย.เราก็ต้องถามตัวเองด้วยเหมือนกันว่า เราจะทำาอย่างไรระบบการขึ้น

ทะเบียนจึงมีประสิทธิภาพ ทำาได้รวดเร็วขึ้น

ปัญหาสำาคัญและประเด็นท้าทายของเราในเรื่องการทบทวน

ทะเบยีน คอื (๑) การควบคมุยาและระบบการขึน้ทะเบยีนของประเทศไทย

มกีารเปลีย่นแปลงในหลายชว่ง (๒) มคีวามแตกตา่งของขอ้กำาหนดเอกสาร

คำาขอขึ้นทะเบียนตำารับยาสามัญก่อนและหลังข้อตกลงอาเซียนด้าน

คณุภาพ แตย่งัไม่สามารถทบทวนทะเบยีนตำารบัยาตามองคค์วามรูท้ีพ่ฒันา

อย่างต่อเนื่อง (3) ควรมีการจัดลำาดับความสำาคัญโดยเลือกทะเบียนตำารับ

ยาที่มีความเส่ียงสูงมาทบทวนก่อน (4) ระบบการทบทวนและการขึ้น

ทะเบียนตำารับยาต้องพัฒนาให้สอดคล้องกัน 

ทุกวันนี้ ระบบการขึ้นทะเบียน เป็นทะเบียนแบบ “ตลอดชีพ”  

ยาสูตรเก่าขึ้นทะเบียนเมื่อ 30 ปีก่อน ยังทำาขายได้ ทั้งที่อาจมีความรู้เพิ่ม

ขึ้นแล้วว่าตำารับยานั้นอาจไม่เหมาะสม เพราะมีข้อมูลผลข้างเคียงหรือ 

ข้อควรระวังเพิ่มขึ้น ยาเหล่านี้ก็ยังไม่ถูกแก้ไขทะเบียน เพราะไม่มีขั้นตอน

การทบทวน เชื่อว่ายาเก่าๆ ที่ยังขายอยู่ในท้องตลาดของเราหลายตัวเป็น

ยาที่ล้าสมัยแล้ว ยาในลักษณะนี้นอกจากไม่มีประโยชน์ เมื่อเทียบกับ 

ความเสีย่งตอ่ผู้บรโิภค และยงัอาจก่อผลกระทบสูว่งกวา้ง อยา่งเชน่ “ปญัหา
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เชื้อดื้อยา” จากการใช้ยาปฏิชีวนะแบบพร่ำาเพรื่อเกินจำาเป็นและใช้แบบ 

ไม่ถูกต้อง 

เร่ืองของก�รทบทวนทะเบียนตำ�รับจึงเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีเร�พย�ย�ม

บรรจุไว้ในยุทธศ�สตร์น้ี 

ประเด็นที่สอง

เครื่องมือหนุนการพัฒนาระบบยา
“บัญชียาหลักแห่งชาติ”

อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบยาของบ้านเราโดยตรง 

และเริ่มต้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการจัดทำานโยบายแห่งชาติด้านยาก็คือ 

ก�รจัดทำ�บัญชีย�หลักแห่งช�ต ิซึ่งได้กล่าวถึงไปบ้างแล้ว

ในปี ๒5๒4 อันเปน็ปทีีเ่ราประกาศใชน้โยบายแหง่ชาตด้ิานยาฉบบั

แรกนัน้ กระทรวงสาธารณสขุไดม้คีำาสัง่แตง่ตัง้ คณะกรรมก�รจดัทำ�บัญชี

ย�หลกัแห่งช�ต ิขึน้ โดยใหมี้หน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองรายการยาท่ีจำาเปน็

ต้องใช้ในสถานบริการทางการแพทย์ทุกระดับ รวมท้ังเสนอแนะรูปแบบ 

และวิธดีำาเนนิการเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากบญัชยีาจำาเปน็ทีจ่ดัทำาข้ึน ตลอดจน

ให้มีการติดตามผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ต่อมาในปี ๒5๒5 หลังจากที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กำาหนด

นโยบายแหง่ชาตดิา้นยาและแตง่ตัง้คณะกรรมการแห่งชาติดา้นยาขึน้ การ

จัดทำาและปรับปรุงแก้ไขบัญชียาหลักแห่งชาติได้เปล่ียนมาอยู่ในความรับ

ผดิชอบของ คณะอนกุรรมก�รพฒัน�บญัชยี�หลกัแหง่ช�ต ิซึง่เปน็คณะ

อนกุรรมการภายใต้คณะกรรมการแหง่ชาตด้ิานยา อนกุรรมการนีไ้ดด้ำาเนนิ

การปรบัปรงุ แกไ้ขบญัชยีาหลกัแหง่ชาติเปน็ระยะๆ จนถงึบญัชยีาหลักแห่ง

ชาติ พ.ศ.๒539 โดยยึดหลักการขององค์การอนามัยโลก
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ท้ังน้ี “ย�หลัก” ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ หมายถึง ยาท่ีมีความสำาคัญ 

เป็นยาพื้นฐานที่ขาดเสียมิได้ และมีความจำาเป็นต่อสุขภาพของประชากร 

ตลอดจนการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 

ในปี ๒54๑ ประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายสวัสดิการการรักษา

พยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยกำาหนด

ให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐมีสิทธิเบิกค่ายาได้

เฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ หากมีความจำาเป็นต้องใช้ยานอกบัญชี

ยาหลักแห่งชาติให้คณะกรรมการแพทย์ที่ผู้อำานวยการสถานพยาบาล 

แต่งตั้งเป็นผู้วินิจฉัยและออกหนังสือรับรองประกอบการเบิกจ่าย

ในปี ๒54๒ ได้มีการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้แบ่งออกเป็น 

(๑) บัญชียาสำาหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข และ (๒)  

บัญชียาสำาหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน 

ต่อมา ในปี ๒55๑ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ 

ภายใต้ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าท่ี

พิจารณาแก้ไขปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติให้ทันสมัย อีกท้ังยังมีหน้าท่ี

สำาคัญอีกประการที่เพิ่มเติมขึ้นจากเดิม คือ ก�รส่งเสริมและสนับสนุน

ก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผลต�มแนวท�งบัญชีย�หลักแห่งช�ติ

ที่มาของรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาตินั้น ผ่านการกลั่นกรอง 

3 ขั้นตอน ได้แก่

ขัน้ตอนแรก แตง่ต้ังคณะทำางานคัดเลอืกยาในบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิ

ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ทำางานตามความเช่ียวชาญ รวม ๑6 สาขา เพ่ือทำาหน้าท่ี

พิจารณารายละเอียดข้อมูลทางวิชาการของยาแต่ละกลุ่ม และนำาผลการ

พิจารณา พร้อมเหตุผลและหลักฐานในการคัดเลือก บัญชีย่อย ตลอดจน

ข้อสังเกต เงื่อนไขการสั่งใช้และการสั่งซื้อยาบางรายการ เสนอเป็น 

ความเห็นที่หนึ่ง ต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในภาพรวมต่อไป 
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ขั้นตอนที่สอง คณะทำางานประสานผลการพิจารณายาในบัญชียา

หลักแห่งชาติ ทำาหน้าที่พิจารณาประมวล ประสานผลการพิจารณายาของ

คณะทำางานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และข้อเสนอของคณะ

ทำางานดา้นเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุมาพจิารณาในภาพรวม ใหเ้ปน็ไปตาม

ปรัชญาและหลักการอย่างครบถ้วน และนำาเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ 

โดยเสนอเป็นความเห็นที่สอง

ขั้นตอนที่ส�ม เมื่อดำาเนินการตามขั้นตอนจนร่างบัญชีฯ ผ่านการ

พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว คณะอนุกรรมการ  ได้นำาร่างบัญชีฯ 

เสนอต่อคณะกรรมก�รแหง่ช�ตดิ�้นย� แลว้จดัทำาประกาศเสนอรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติ 

ด้านยาลงนามเพื่อประกาศใช้

บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.๒556 ซึ่งใช้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย  

๒ ส่วน คือ (๑) บัญชียาสำาหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข 

และ (๒) บัญชียาจากสมุนไพร บัญชีย�สำ�หรับโรงพย�บ�ลและสถ�น

บริก�รส�ธ�รณสุข ประกอบด้วย บัญชีย่อย 5 บัญชี ได้แก่ 

บัญชี ก ร�ยก�รย�ม�ตรฐ�น ที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

สุขภาพที่พบบ่อย มีหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนการใช้ มีประสบการณ์ 

การใชใ้นประเทศไทยอยา่งพอเพยีงและเปน็ยาทีค่วรไดร้บัการเลอืกใชเ้ปน็

อันดับแรกตามข้อบ่งใช้ของยานั้น

บญัชี ข ร�ยก�รย�ทีใ่ชส้ำ�หรบัขอ้บง่ใชห้รอืโรคบ�งชนดิทีใ่ชย้�

ในบญัชี ก ไม่ได ้หรอืไมไ่ดผ้ล หรอืใชเ้ปน็ยาแทนยาในบญัช ีก ตามความ

จำาเป็น

บญัชี ค ร�ยก�รย�ทีต่อ้งใชใ้นโรคเฉพ�ะท�ง โดยผูช้ำานาญ หรอื

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำานวยการของสถานพยาบาลนั้นๆ โดยมี

มาตรการกำากับการใช้ ซึ่งสถานพยาบาลที่ใช้จะต้องมีความพร้อม ตั้งแต่
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การวินิจฉัยจนถึงการติดตามผลการรักษา เนื่องจากยากลุ่มนี้ เป็นยาที่ถ้า

ใช้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดพิษหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยหรือเป็นสาเหตุให้เกิด

เชื้อดื้อยาได้ง่าย หรือเป็นยาที่มีแนวโน้มในการใช้ไม่ตรงตามข้อบ่งชี้ หรือ

ไม่คุ้มค่า หรือมีการนำาไปใช้ในทางที่ผิด หรือมีหลักฐานสนับสนุนการใช้ที่

จำากัด หรือมีประสบการณ์การใช้ในประเทศไทยอย่างจำากัด หรือมีราคา

แพงกว่ายาอื่นในกลุ่มเดียวกัน 

บัญชี ง ร�ยก�รย�ที่มีหล�ยข้อบ่งใช้ แต่มีคว�มเหม�ะสมที่จะ

ใช้เพียงบ�งข้อบ่งใช้ หรือมีแนวโน้มจะมีก�รส่ังใช้ย�ไม่ถูกต้อง หรือเป็น

ย�ท่ีมีร�ค�แพง จึงเป็นกลุ่มยาท่ีมีความจำาเป็นต้องมีการระบุข้อบ่งใช้ 

และเงือ่นไขก�รสัง่ใชย้� การใชใ้นการเบกิจา่ยควรนำาขอ้บง่ใชแ้ละเงือ่นไข

การสั่งใช้ไปประกอบในการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายจึงจะก่อประโยชน์

สูงสุด

บัญชี จ (๑) รายการยาสำาหรับโครงการพิเศษของกระทรวง ทบวง 

กรม หรอืหนว่ยงานของรฐั ทีมี่การกำาหนดวธีิการใชแ้ละการตดิตามประเมนิ

การใช้ยาตามโครงการ โดยมีหน่วยงานน้ันรับผิดชอบ และมีการรายงาน

ผลการดำาเนินงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเป็น

ระยะตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณาจัดเข้าประเภทของบัญชีย่อยอ่ืน

ในบัญชียาหลักต่อไปเมื่อมีข้อมูลเพียงพอ บัญชี จ (๒) รายการยาสำาหรับ

ผู้ป่วยที่มีความจำาเป็นเฉพาะ ให้เข้าถึงยาได้อย่างสมเหตุผลและคุ้มค่า  

ซึง่มกีลไกกลางเปน็พเิศษในกำากบัการใชย้าภายใตค้วามรบัผดิชอบรว่มกนั

ของระบบประกันสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บัญชีย�หลักแห่งช�ต ิ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำาคัญ

ในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขณะเดียวกันก็ช่วยลด 

ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศลง
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ในมุมมองส่วนตัว ผมเห็นว่าด้วยบริบทระบบประกันสุขภาพของ

ประเทศทีพ่ฒันาไป บญัชยีาหลกัแหง่ชาตไิด้พฒันาบทบาทจากรายการยา

ทีจ่ำาเป็นทางสาธารณสขุ ไปสูบ่ญัชยีาทีจ่ะนำาไปสูภ่าพท่ีพงึประสงค ์นัน่คอื 

ทำาใหเ้กดิการบรหิารจดัการยาในระบบประกนัสขุภาพแห่งชาตไิดอ้ยา่งพอ

เพียง ภายใต้ความสมดุลกับ “กำาลังจ่าย” ของบ้านเรา ดังนั้นจึงต้องมีกลไก

ในการพิจารณาคัดเลือกและปรับปรุงรายการยาให้มีความรวดเร็วและทัน

กับสถานการณ์ 

แต่ด้วยการดำาเนินการในปัจจุบันยังมีข้อจำากัดด้านบุคลากรของ

หนว่ยงานทีร่บัผิดชอบ ทำาใหก้ารปรบัปรงุรายการยาในบญัชีเปน็ไปไดค้อ่น

ขา้งชา้ และไมเ่กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ประเทศในภาพรวมอย่างเปา้หมายที่

คาดหวงั จึงควรมกีารพจิารณาปรบัปรงุทัง้ ด�้นก�รจดัองคก์ร ใหม้หีนว่ย

งานแยกเฉพาะเพื่อติดตามรวบรวมข้อมูลให้ทันกับสถานการณ์ในการ

ปรับปรุงรายการบัญชียาหลัก  ด้�นก�รพัฒน�ระบบทบทวนย�ในบัญชี 

ให้มีขั้นตอนที่กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้�นก�รสร้�งบุคล�กร ที่มีความ

รูแ้ละศกัยภาพทีจ่ำาเปน็ในการดำาเนนิการจดับญัชยีาหลกั รวมทัง้ ด�้นก�ร

พฒัน�ระบบฐ�นข้อมลูและระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศ (ไอที) เพือ่ชว่ย

สนับสนุนการดำาเนินการอย่างเพียงพอ

ข้อสังเกตอีกประการที่คิดว่าเป็นเรื่องสำาคัญก็คือ ทุกวันนี้  

การขับเคลื่อนการใช้บัญชียาหลักของสถานพยาบาลของภาครัฐยังไม่ได้

ดำาเนินการอย่างเต็มที่ สาเหตุอาจเกิดจากค่านิยมของบุคลากรทางการ

แพทย์ท่ียังยึดติดกับการใช้ยาใหม่ๆ หรือยาท่ีเป็น original ท้ังท่ีมียาทางเลือก

อืน่ทีส่ามารถใชท้ดแทนในประสทิธิภาพทีเ่ทา่เทยีมกนั หรอืมกีารใชย้าโดย

ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือข้อกำาหนดเงื่อนไข โดยเฉพาะในโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 
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ดังน้ัน จึงควรขยายการใช้บัญชียาหลักอย่างกว้างขวางในโรงพยาบาล

นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การสร้างความเข้าใจและทัศนคติในการ 

ส่งเสริมการใช้บัญชียาของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข การสร้าง

มาตรการจูงใจในการส่งเสริมการใช้บัญชียาหลัก ตลอดจน การเข้มงวด

ตรวจสอบให้มีการใช้ยาในบัญชียาหลักให้ถูกต้องตามเง่ือนไข รวมถึงการ

สร้างเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้นในกรณีที่จะใช้นอกบัญชียาหลัก เป็นต้น

ประเด็นที่สาม

ทำาอย่างไรให้ “นโยบาย” กลายเป็นจริง

ประเทศไทยจัดทำานโยบายแห่งชาติด้านยามานานถึง 35 ปีแล้ว 

แต่เมื่อมองย้อนกลับไป ผมคิดว่าเรายังขยับไปสู่ภาพความเปลี่ยนแปลง 

ดังที่เรากำาหนดไว้ในแผนทั้ง 3 ฉบับที่ผ่านมาได้ไม่มากเท่าที่ควร

ในฐานะบุคคลหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำาและผลักดันเรื่องนี้ 

มาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจึงอยากสะท้อนความคิดที่อาจช่วยให้เกิดการพัฒนา

ให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาไว้ ดังนี้

๑. ก�รจัดทำ�นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ด้�นย�ของประเทศเป็น

เรื่องสำ�คัญ 

หากไม่มีการจัดทำานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านยาของประเทศ 

ทศิทางการพฒันาเรือ่งยาในระดบัชาตจิะเรรวน ขาดหางเสอืกำากบัทศิทาง 

เพราะระบบยานั้นเกี่ยวข้องกับองคาพยพจำานวนมาก ไม่ใช่แค่ อย. อย่าง

ทีค่นสว่นใหญเ่ขา้ใจ แตเ่กีย่วพนัไปถงึสว่นราชการมากมายหลายกระทรวง 

อีกทั้งยังแผ่กว้างไปสู่โรงพยาบาล ร้านขายยา โรงเรียนท่ัวประเทศ และ 
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ลงลึกถึงชุมชน และประชาชน ว่าจะทำาอย่างไรให้เกิดการใช้ยาอย่าง 

เหมาะสม ประชาชนเข้าถึงยาได้อย่างท่ัวถึง เกดิการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

จนประเทศเกิดความมั่นคงด้านยาในระยะยาว

พวกเราท่ีทำางานอยู่ใน อย.โดยมากพอเจอเร่ืองการจัดทำาแผนนโยบาย

และยุทธศาสตร์ บางคนบอกว่า “ฉันเรียนเภสัชฯ มา ไม่ใช่ด้านบริหารเรื่อง

พวกนี”้ แต่ทีจ่ริงแลว้ ผมคิดว่า เราทำางานอยูต่รงน้ี เราไดเ้ห็นปญัหาท้ังหมด

ในภาพใหญ่ ถา้เรานำาเอาความรูแ้ละประสบการณข์องเราเอง รวมท้ังระดม

คนจากฝ่ายต่างๆ มาช่วยกันวางยุทธศาสตร์ให้ดีๆ เราจะช่วยให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีได้มากมาย 

อย่างตอนที่วางแผนเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมยา เราก็เชิญ 

ผูป้ระกอบการมารว่ม ไดร้บัฟงัเขาเลา่ถงึปญัหาทำาใหเ้หน็ภาพอกีดา้นหนึง่

ว่า ภาคเอกชนเขา “ชีช้ำา” ขนาดไหน เช่น รัฐสร้างมาตรฐานการผลิตยา 

ขึ้นมาเต็มไปหมด แล้วผลักภาระให้เขาต้องทำา พอเขาอุตส่าห์ผลิตของดีๆ 

ได้ตามมาตรฐาน กลับไม่มีนโยบายรองรับสนับสนุน เพราะรัฐคิดแต่จะ 

ซื้อของถูก ผลักให้มาแข่งราคากันเอง ไม่มีแต้มต่อให้คนทำาดี สุดท้าย

อุตสาหกรรมยาของเราจึงไม่เข้มแข็ง 

ตัวอย่างมาตรการเพื่อสนับสนุนนโยบายแห่งชาติด้านยาท่ีเราได้

ทดลองทำาไปแล้ว เช่น ก�รจัดทำ�ร�ยก�รย�ที่มุ่งเป้�ให้เกิดก�รผลิต 

เพราะเปน็ยาทีจ่ำาเปน็ตอ้งใชใ้นประเทศเรา แลว้คยุกบัภาคอตุสาหกรรมว่า 

เราจะมีช่องทางพิเศษ (fast track) สำาหรับเร่งรัดการขึ้นทะเบียนยากลุ่มนี้ 

ทำาให้ผู้ผลิตรู้สึกสบายใจขึ้น

ข้อมูลเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า นโยบายน้ันทำาด้วย “ตัวหนังสือ” 

ไม่ได้ ต้องมีการกำาหนดมาตรการขึ้นมารองรับให้เหมาะสม สอดคล้องกัน 
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๒. ก�รบรูณ�ก�รคว�มรว่มมอืจ�กทกุฝ�่ยเปน็สิง่สำ�คญัในก�ร

ขับเคลื่อนนโยบ�ยให้เป็นจริง

นอกจากการรับฟังผู้เกี่ยวข้องและกำาหนดมาตรการเพื่อช่วยให้

นโยบายได้รับการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมาย อีกเร่ืองหน่ึงท่ีสำาคัญก็คือ การมี

บทบาทสนบัสนนุให้เกิดการบูรณาการระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ หลายเรือ่ง

ต้องใช้การอธิบาย ให้ความรู้จนเข้าใจกระจ่าง อย่างเช่น กระทรวง

อตุส�หกรรม ทีเ่คยมองวา่อุตสาหกรรมยาของเรามศีกัยภาพน้อยท้ังมลูคา่

ของอุตสาหกรรมและระดับเทคโนโลยี ซึ่งทำาได้แค่ขั้นง่ายๆ คือ นำาเข้า

วัตถุดิบมาตอกเป็นเม็ดยา เมื่อทำางานร่วมกันทำาให้เห็นภาพที่เป็นจริงชัด

ขึ้นว่า โรงงานยาต้องทำาอะไรมากกว่านั้นมากมายนัก หรือการเจรจากับ 

คณะกรรมก�รสง่เสรมิก�รลงทนุ (บโีอไอ) ใหย้กระดบัการสนบัสนนุการ

ลงทนุจากกลุม่ A3 ทีล่ดหยอ่นภาษไีด้ ๒ ป ีซึง่ยงัไมคุ่ม้คา่การลงทนุสำาหรบั

โรงงานผลิตยา ให้ขยับขึ้นมา อย่างน้อยเป็นกลุ่ม A๒ เพ่ือขยายการลด

หยอ่นภาษีเปน็ 5 ป ียิง่กรณีโรงงานผลติวตัถดิุบทีท่ำาพวกยาทีใ่ชเ้ทคโนโลยี

ขั้นสูง ซึ่งอาศัยเงินลงทุนมาก ต้องให้เขาเป็นกลุ่ม A๑ คือ 8 ปี บวกด้วย

มาตรการอื่นๆ 

อกีกรณหีนึง่คอืเรือ่งของสทิธิบตัรยา ซึง่ผูผ้ลติเคยสะทอ้นปญัหาให้

ฟังว่า พอเขาไปทำายาตัวใหม่ๆ วันดีคืนดีได้รับแจ้งว่า ยาตัวนั้นมีการจด

สิทธิบัตรในบ้านเราแล้ว ทั้งที่บริษัทเจ้าของสูตรรู้มาแต่ต้น แต่ปล่อยให้

บรษัิททอ้งถิน่ของเราพฒันายาไปจนทำาขายได้ หมดเงินลงทุนไปนบัสิบล้าน

บาท แล้วค่อยมาฟ้องทีหลังตอนมาข้ึนทะเบียน ถ้าฟ้องจริงจังอาจถึงขั้น 

“เจ๊ง” ได้ หรือหากแค่ฟ้องเล่นๆ เป็นเชิงขู่ อุตสาหกรรมฝ่ายเราก็ไม่กล้า

ผลติตอ่เพราะเราตอ่สูเ้รือ่งแบบนีไ้มเ่กง่แบบอนิเดยี ซึง่เมือ่ไหรถ่กูฟอ้งเขา

จะมทีนายความไวค้อยต่อสูค้ดี ถงึรูว้า่ไม่ชนะกอ็าศยัการถว่งเวลาไปเรือ่ยๆ 

สัก 3 ปี ก็ขายยาได้คุ้มทุนแล้ว
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ปัญหานี้ทำาให้เราต้องคุยกับ กรมทรัพย์สินท�งปัญญ� กระทรวง

พ�ณิชย์ เพื่อหาวิธีว่าทำาอย่างไรจะประสานด้านข้อมูลกันได้ เพราะทาง

กรมทรพัยส์นิทางปญัญาเอง ขาดคนทีรู่เ้รือ่งการวจิยัและพฒันายารว่มอยู่

ในข้ันตอนการจดสิทธิบัตร บางทีก็มีการมาจดข้อมูลแบบลักไก่ ทั้งที่เป็น

เรื่องที่ไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้ ขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมของเราก็

ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะไปตรวจสอบเรื่องแบบนี้ นอกจากนี้ ระบบการสืบค้น

ข้อมูลการจดสิทธิบัตรของบ้านเราก็ยังทำาได้ยาก ไม่มีการแยกกลุ่ม เช่น 

สิทธิบัตรยาออกมาเฉพาะ เราจึงเจรจากับทางกรมฯ ให้พัฒนาเร่ืองน้ีต่อไป

ที่ อย.ลงมือทำาเองในเรื่องนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือ การจัดการความรู้  

ด้วยการทำารายการยาประมาณ ๑00 ตัวที่เรานำาเข้าอย่างเดียวและมี 

ราคาแพง เพื่อให้อุตสาหกรรมยาในบ้านเราทำายา Generic และทำาการ

สืบค้นเพื่อจัดทำาฐานข้อมูลว่ามีตัวไหนท่ีติดสิทธิบัตรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูล

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศของเรา

 

๓. ต้องมีก�รจัดตั้ง “กลไกขับเคล่ือนยุทธศ�สตร์ด้�นย�” ที่มี

ประสิทธิภ�พ

เมื่อประมวลภ�พเกี่ยวกับนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ด้�นย�ของ

ประเทศไทยทีดู่ไมค่่อยขยบัไปข�้งหน้�เท�่ทีค่วร ผมคดิว�่ ส่ิงทีเ่ร�ข�ด

ก็คอื หน่วยขับเคลือ่น ทีจ่ะทำ�หน�้ทีเ่ปน็ศนูยก์ล�งทีจ่ะทำ�ก�รผลกัดนั

เรื่องนี้ให้เกิดขึ้นอย่�งจริงจัง (focal point) 

ทีผ่า่นมา หลงัจดัทำายทุธศาสตรเ์สรจ็แลว้ เรามกัโยนภารกจิทัง้หมด

ให้ฝ่ายเลขานุการจัดการทำาทุกอย่างให้เกิดข้ึน ต่อเม่ือเราทำาการประเมินผล

เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว พบว่า การขับเคลื่อนทุกยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตาม 

เปา้หมาย โดยมเีหตสุำาคญัประการหนึง่ คอื เราขาดหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ

และมีอำานาจโดยตรงในการเข้าไปผลักดัน 
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ด้วยเหตุนี้ ในการจัดทำานโยบายและยุทธศาสตร์ยาของประเทศ 

ในครั้งล่าสุดนี้ จึงมีการเพิ่มยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ การส่งเสริมให้เกิด 

หน่วยงานที่เรียกว่า “สำานักนโยบายยุทธศาสตร์ด้านยาของประเทศไทย” 

เพื่อทำาหน้าที่ติดตามผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ีคณะรัฐมนตรี 

ได้เห็นชอบแล้ว ว่าหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินการไปถึงไหน 

อย่างไร และนำาผลไปรายงานต่อสำานักนายกรัฐมนตรีโดยตรง

นอกจากน้ียังมีกรณีตัวอย่างท่ีน่าสนใจท่ีเราน่าจะเรียนรู้จากประเทศ

เกาหลี ซึ่งได้ก่อตั้งหน่วยงานที่มีชื่อว่า “KHIDI” (Korea Health Industry 

Development Institute) ทีมี่หนา้ท่ีกำากบัดูแลให้เกดิการพฒันาอตุสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามนโยบายที่กำาหนด 

ประเทศเกาหลีวางยุทธศาสตร์ไว้ต้ังแต่หลายปีก่อนว่า เขาจะให้

ความสำาคัญกับเรื่องการผลิตยาชีววัตถุ ซึ่งรวมถึงวัคซีน แล้วทุ่มทรัพยากร

ลงไปเตม็ที ่เหมอืนท่ีเคยทำากบัเรือ่งการส่ือสารวฒันธรรม และเครือ่งสำาอาง 
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โดยคณะรฐัมนตรใีหอ้ำานาจเขาลงมาเลย หนว่ยงานนีส้ามารถขอความรว่ม

มือไปยังกระทรวงต่างๆ ได้โดยตรงว่า ต้องการให้สนับสนุนเขาเรื่องอะไร 

แค่ 5 ปี ให้หลังอุตสาหกรรมยาชีววัตถุของเกาหลีก็เข้มแข็ง มีต่างประเทศ

เข้ามาลงทุน และโรงงานของเขาเองก็สามารถสร้างรายได้จำานวนมาก 

การมหีนว่ยงานลกัษณะนีจ้ะชว่ยใหย้ทุธศาสตรข์องประเทศเกดิเปน็

จริงได้ องค์ประกอบสำาคัญคือ (๑) มีบทบาทหน้าที่ในการผลักดันนโยบาย

โดยตรง (๒) มอีำานาจหนา้ทีค่รบวงจรเบด็เสรจ็ในการบรูณาการดำาเนนิงาน

กับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (3) มีทรัพยากร คือ เงินทุน โดยอาจเร่ิมต้น

จากการมีกองทุนตั้งต้นแล้วสร้างผลกำาไรจากเงินก้อนนี้

เร�ต้องพย�ย�มค้นห�และพัฒน�วิธีก�รใหม่ๆ ในก�รขับเคล่ือน

นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ด้�นย�ของประเทศให้เกิดเป็นจริง น่ีคือเร่ือง

สำ�คัญเร่ืองหน่ึงท่ีอย�กจะขอฝ�กไว้   



55บทเรียน  ชีวิต ความคิด
วินิต อัศวกิจวิรี

ทบทวนบทเรียน ๒ ทศวรรษ
ยกเคร่ือง “พ.ร.บ.ยา ๒๕๑๐”  

- ๓ -

การแก้ไข พ.ร.บ.ยาฯ ที่ทำามานานกว่า ๑๐ ปี ก็ยังไม่สำาเร็จ 
ทำาให้เสียหายทั้งด้าน งบประมาณ บุคลากรของภาครัฐ  
และเสียโอกาสของประเทศ ประชาชนผู้ป่วย ภาคธุรกิจ 

และอุตสาหกรรม อย่างประเมินค่าไม่ได้



56 อุตสาหกรรมยา

ในยุคแรกกำาเนดิ “กฎหมายยา” มีเปา้หมายเพือ่แกป้ญัหาเฉพาะหนา้

ไม่ต่างจากตัวบทกฎหมายสาขาอื่นๆ

“กฎหมายยา” ฉบับแรกของประเทศไทยถือกำาเนิดขึ้นเมื่อ 

พ.ศ.๒45๒ หรือเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกฎหมายอาญา ร.ศ.๑๒7 มีเนื้อหาเน้น

ปอ้งกนัการปลอมปนอาหารและยาทีเ่ป็นอันตรายตอ่ผูบ้รโิภค หลังเกิดเหตุ

มปีระชาชนซือ้ยาปนเปือ้นแอลกอฮอลม์ากนิแลว้เสยีชวิีต ถอืกนัวา่ นีเ่ปน็

จดุเริม่ต้นของการคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านผลติภัณฑส์ขุภาพของประเทศไทย 

โดยมีกฎหมายรองรับอย่างเป็นรูปธรรม

มาถึงวันน้ี กฎหมายยาได้ขยายบทบาทกว้างไกลกว่าเม่ือร้อยปีก่อน

มากมายนัก เพราะสถานะของ “ยา” ในโลกปัจจุบัน ไม่เพียงเป็นหน่ึงใน

ปัจจัยส่ีท่ีมีความจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ยามเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ยัง 

มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และการสาธารณสุข 

อีกด้วย

และด้วยเหตุน้ีเอง กฎหมายท่ีใช้ควบคุมยาจึงสัมพันธ์กับผู้คนมากมาย 

ไมเ่พยีงแต่กบัประชาชนในฐานะ “ผูบ้รโิภค” แตย่งัเกีย่วโยงอยา่งแนบแนน่

กับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข เช่น แพทย์ เภสัชกร สัตวแพทย์  

ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ฯลฯ ไปจนถึงภาคผู้ประกอบการผลิต 

การขาย การนำาเข้ายา ผู้บังคับใช้กฎหมาย ไปจนถึงภาคการเมือง

เรื่องร�วกระบวนก�รแก้ไข พ.ร.บ.ย� พ.ศ.๒๕๑๐ ที่กินเวล�

ย�วน�นร่วม ๒ ทศวรรษ แต่ได้ผลคว�มก้�วหน้�ระดับ “ยังไม่ไปถึง

ไหน” คือภ�พสะท้อนคว�มซับซ้อนของสิ่งที่ผมกล่�วข้�งต้นได้ดีที่สุด
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กฎหมายทีใ่ชค้วบคมุยาของบา้นเราในปจัจบุนัมอียูเ่พยีงฉบบัเดยีว 

ได้แก่ พระร�ชบัญญัติย� พ.ศ.๒๕๑๐ ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีมีเนื้อหา

ครอบคลมุกฎกตกิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาอยา่งกวา้งขวาง สรปุใหเ้หน็ภาพอยา่ง

ง่ายๆ ได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

• ก�รประกอบก�รเกี่ยวกับก�รผลิต ข�ย นำ�เข้�ย� ต้องขอใบ

อนุญาต โดยต้องมีสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร ตามที่กฎหมายกำาหนด เช่น 

โรงงานผลิตยาต้องได้ มาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน

การผลติยา (GMP) และตอ้งมเีภสชักรอยูป่ระจำาเพือ่ควบคมุการผลติยาให้

เป็นไปตามหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนด

• ก�รขึ้นทะเบียนตำ�รับย� เพื่อควบคุมให้ยาที่ผลิตหรือนำาเข้ามา

ในราชอาณาจักรต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเสียก่อนจึงจะจำาหน่ายสู่ท้อง

ตลาดได้ โดยต้องเป็นยาที่เชื่อถือได้ในสรรพคุณ ความปลอดภัย และมี

คุณภาพได้มาตรฐาน

• ก�รควบคุมก�รโฆษณ� ต้องได้รับการอนุมัติเสียก่อน และจะ

โฆษณาในลักษณะที่ต้องห้ามไม่ได้ เช่น โอ้อวด เป็นเท็จ ทำาให้เข้าใจผิด 

เป็นต้น

เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานเกือบครึ่ง

ศตวรรษแล้ว จึงมีสภาพ “ชรา” ไปตามอายุขัย แม้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมา

แล้ว 4 ครั้ง แต่เป็นการแก้ไขในรายละเอียดปลีกย่อย แต่ไม่ได้มีการแก้ไข

ให้มีความทันสมัย เท่าทันสถานการณ์ความเป็นไปของโลก แวดวง

อุตสาหกรรมยา สภาพสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่แตกต่างและ

สลับซับซ้อนกว่าสมัยเมื่อเกือบ 50 ปีก่อนอย่างมาก 
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“จุดอ่อน” สำ�คัญๆ ใน พ.ร.บ.ย�ฯ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง

สะท้อนถึงคว�ม “ล้�สมัย” เช่น

• ไม่มีบทบัญญัติเรื่องนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบยา

• ไม่เอื้อต่อการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง อย่างเช่น เรื่อง

ของยาสมุนไพรและยาแผนไทย ในกฎหมายฉบับนี้ยังใช้คำาว่า 

“ยาแผนโบราณ” แทน “ยาแผนไทย” ขณะที่กฎหมายอื่นๆ เช่น 

กฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือโรคศิลปะ ได้เปลี่ยนไป

แลว้ หรือเรือ่งการพฒันาผลติภัณฑส์มุนไพรกยั็งจำากดัใหเ้ปน็เรือ่ง

ของยาแผนโบราณ เป็นต้น 

• ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมคำาขออนุญาตต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อ

ให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 

• ไม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมยา เพราะในบทบัญญัติหลายๆ ส่วนยัง

เปน็อปุสรรคต่อการสนบัสนนุอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศ 

• ไม่เท่าทันสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ตัวอย่างเช่น 

การทำาผิดกฎหมายด้านการโฆษณา มีแค่โทษปรับหนึ่งแสนบาท 

นอกจากนี้ เรื่องการส่งเสริมการขาย ซึ่งสร้างปัญหาอย่างมากก็

ยังไม่ได้มีบทห้ามอยู่ในกฎหมายปัจจุบัน เป็นต้น

อย. ได้ลงมือยกร่างกฎหมายยาใหม่ท้ังฉบับต้ังแต่ก่อนปี พ.ศ.๒54๒ 

บนเจตนารมณท์ีไ่ปไกลกวา่การคุ้มครองประชาชน ให้ไดใ้ชย้าท่ีไดม้าตรฐาน 

ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพราะร่างกฎหมายนี้ยังคำานึงถึงเรื่องการมี

โอกาสการเข้าถึงยาท่ีมีความจำาเป็น โดยไม่ถูกสกัดก้ันด้วยอุปสรรคต่างๆ 

เช่น เรื่องของราคาที่สูงจนเกินเลยความสมเหตุสมผล หรือขั้นตอนการขอ

อนุญาตที่ยุ่งยากและยาวนานจนทำาให้ผู้ป่วยเสียโอกาส เป็นต้น
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เนื้อห�ส�ระสำ�คัญในร่�งกฎหม�ยย�ฉบับใหม่ เช่น

• ใหม้กีรรมการพฒันาระบบยาและกรรมการเฉพาะเรือ่งตามความ

ชำานาญ

• แก้ไขให้มีประเภท “ยาแผนไทย” และ ให้มี “คณะกรรมการยา

แผนไทย”

• ส่งเสริมอุตสาหกรรมยา เช่น องค์การเภสัชกรรมไม่ได้รับการ

ยกเว้นขออนุญาต, เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถขึ้นทะเบียนตำารับ

ยาของตนเองได้, การขึ้นทะเบียนยาต้องแจ้งข้อมูลการจดสิทธิ

บัตรยา, ทะเบียนยามีอายุ 5 ปี, ให้สามารถมอบหมายองค์กร

ภายนอกเพือ่การประเมินตำารบัยาไดแ้ละใหผู้ย้ืน่คำาขอรบัผดิชอบ

ค่าประเมิน เป็นต้น

• ยกเลิกประเภทร้านขายยาบรรจุเสร็จฯ

• แยกหมวดการควบคุมยาสำาหรับสัตว์

• เพิ่มมาตรการการจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์

• มีการควบคุมการส่งเสริมการขายยา

• มกีารกำาหนดหลกัเกณฑก์ารศึกษาวจิยัยาในคน การรายงาน ADR 

ของยา ฯลฯ

• มีบทบัญญัติความรับผิดทางแพ่ง

• ปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ

• ปรับบทกำาหนดโทษโดยเฉพาะค่าปรับให้สูงขึ้นเพ่ือให้เหมาะสม

กับค่าเงิน
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ในปี ๒54๒ ร่�ง พ.ร.บ.ย� พ.ศ.... ที่ผ่านการยกร่างใหม่ทั้งฉบับ 

ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีแตด้่วยขบวนการพจิารณากฎหมาย

ได้ทำาให้เกิดความล่าช้าและมีความเห็นที่แตกต่างกัน จนกระทรวง

สาธารณสุขต้องรับกลับมาพิจารณาทบทวนใหม่ เพื่อให้เป็นที่พอใจของ 

ทุกฝ่าย และยกร่างกฎหมายยาฉบับใหม่เสนอ คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง  

เมื่อ พ.ศ.๒549 หรืออีก 7 ปีต่อมา

หลังจากนั้น สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ใช้เวลาถึง 8 ปี 

ในการพิจารณาร่างกฎหมายที่ผ่านคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กระทั่งวันที่ ๒4 

กนัยายน พ.ศ.๒557  จึงสง่กลบัมาใหก้ระทรวงสาธารณสุข เพือ่แจ้งยนืยนั

กอ่นทีจ่ะสง่ไปให้คณะรฐัมนตรพีจิารณา เพือ่ให้ความเหน็ชอบอกีครัง้ กอ่น

เสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติ 

เมือ่ไดร้บัรา่ง พ.ร.บ.ยาฯ ท่ีสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาสง่กลบั

มา กระทรวงสาธารณสุข โดย อย. ได้จัดกระบวนการรับฟังความเห็นจาก

ผูเ้กีย่วข้องกบัเนือ้หาในรา่งกฎหมายฉบบันี ้ทัง้ เครอืขา่ยผูป้ระกอบวชิาชพี

เภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม เครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา แต่

ก็ไม่อาจสรุปความเห็นที่ลงตัวกันได้ เพราะช่วงเวลา 8 ปี ที่ร่างกฎหมาย

ฉบับนี้ไปอยู่ที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เกิดสถานการณ์ต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก

เมื่อวิเคราะห์ข้อโต้แย้งจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย พบว่า  

มีประเด็นและจุดเน้นที่แตกต่างกัน ดังนี้

• ข้อโต้แย้งจ�ก สภาเภสัชกรรม และ เครือข่ายวิชาชีพ

เภสัชกรรม ประกอบด้วย ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ไม่เห็นด้วย

กบันยิาม “ยาทีต้่องจา่ยตามใบสัง่ยา” เพราะเหน็วา่ไมเ่ปน็ไปตาม

หลักสากล (๒) ในเรื่อง “ยาที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ” นั้น 

ไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้ยกเวน้การขออนญุาตผลติ ขาย ของผูป้ระกอบ
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วิชาชีพ รวมทั้งชี้ว่า ในร่างกฎหมายนี้ไม่มีข้อห้ามการผลิตหรือ

ขายยาชุด และไมม่บีทกำาหนดโทษสำาหรบัผูป้ระกอบวิชาชพีทีไ่ด้

รับการยกเว้นเรื่องใบอนุญาต

• ขอ้โต้แยง้จ�ก เครอืขา่ยองค์กรคุ้มครองผูบ้รโิภคทีไ่มแ่สวงหา

ผลกำาไร ต้องการให้เพิ่ม (๑) การควบคุมราคายาและโทษทาง

ปกครอง และ (๒) เพิ่มบทบัญญัติต่างๆ ตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับ

ประชาชน ซึ่งเป็นร่างที่จัดทำาขึ้นแบบ “ตีคู่” กับร่างของกระทรวง

สาธารณสขุ เพ่ือเปน็การสะทอ้นความตอ้งการจากภาคประชาชน

• ข้อโต้แย้งจ�ก สมาคมผู้ประกอบธุรกิจด้านยา และ สมาคม

ผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) คัดค้�น ในประเด็นท่ี 

เกี่ยวกับ (๑) การแจ้งข้อมูลสิทธิบัตรยาและโครงสร้างราคายา 

ประกอบการขึ้นทะเบียน (๒) ไม่รับขึ้นทะเบียน กรณีที่ราคายา

ไม่สมเหตุสมผล ไม่คุ้มค่า (3) การส่งเสริมการขายและโฆษณา 

และ (4) ความรับผิดทางแพ่ง ขณะเดียวกันก็มี ข้อเสนอ ใน 

เรื่องให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการต่างๆ ตาม 

ร่าง พ.ร.บ. นี้ และมีการปรับค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม

เมื่อหาข้อสรุปที่ลงตัวไม่ได้ กลุ่มผู้เกี่ยวข้องท้ังจากแวดวงวิชาชีพ 

ภาคธุกิจ ภาคประชาสังคมที่ทำางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ฯลฯ  

ต่างเคลือ่นไหวเพือ่ผลกัดันแนวคดิของตน ทัง้ทีร่อ้งตรงไปถงึคณะรฐัมนตร ี

กระทรวงสาธารณสุข อย. ตามแนวทางของตนเอง ทั้งอีก ร่างกฎหมายที่

เสนอกลบัมาก็เกดิความเห็นทีไ่ม่ลงตวักนัอีก จนทำาใหก้ฎหมายนีย้งัไมอ่าจ

เสนอไปสู่สภานิติบัญญัติได้ โดยในช่วง ๑ ปีเศษๆ ระหว่างวันที่ ๑๒ 

ธันวาคม ๒557-๒0 ธันวาคม ๒558 ร่าง พ.ร.บ.ยาฯ ยังไม่สามารถ 

นำาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการแก้ไขร่าง 

พ.ร.บ.ยาฯ มาตั้งแต่ต้น ผมคิดว่า บทเรียนที่ได้จากกระบวนการทำางานใน

เรื่องนี้มีความสำาคัญมาก เพราะการที่แก้ไขพระราชบัญญัติยามาเป็นเวลา

นานกว่า ๑0 ปี ก็ยังไม่สามารถทำาได้ ทำาให้เสียหายทั้งด้านงบประมาณ 

บุคลากรของภาครัฐ และเสียโอกาสของประเทศ ประชาชนผู้ป่วย ภาค

ธุรกิจ และอุตสาหกรรมอย่างประเมินค่าไม่ได้ 

ในบทนี้จึงได้ “ถอดบทเรียน” จ�กเรื่องดังกล่�วไว้ เพื่อฝ�กให้

เป็นข้อมูลสำ�หรบัผู้ทีเ่ก่ียวขอ้งไดต้ระหนกัและอ�จจะไดไ้มเ่ดนิซ้ำ�รอย

อีก โดยขอสรุปเป็นหลักคิดสั้นๆ ว่�

“๓ ไม่ ๓ ต้อง และ ๓ สิ่งที่อย่ามองข้าม”
 

ลำาดับเหตุการณ์สำาคัญในช่วงเวลา ๑๗ ปี
ของการแก้ไข พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ (พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๙)

พ.ศ.๒๕๔๒
• คณะรัฐมนตรี รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ..... ที่ อย. จัดทำาขึ้น และเสนอให้ สำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา 

• สำานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา จดัประชมุภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง รบัฟงัความคดิเหน็เพิม่เตมิ

พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙ (๕ ปี) อย. ต้ังคณะทำ�ง�นพิจ�รณ�และรับฟังคว�มคิดเห็นเพ่ิมเติม

พ.ศ.๒๕๔๕ 
• สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมแล้วเสร็จ ส่งกลับมาให้ สธ. ยืนยัน
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พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๗ (๘ ปี)  สนง.คณะกรรมก�รกฤษฎีก�พิจ�รณ�ร่�งฯ

พ.ศ.๒๕๔๙ 
• 3๑ มกราคม ๒549 ส่งร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.....  เสนอ สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ.๒๕๕๗ 
• สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งการตรวจร่างแล้วเสร็จ และขอให้ สธ. แจ้งยืนยัน  

ก่อนท่ีจะแจ้งไปยังสำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

• อย. จัดประชุมรับฟังข้อเสนอเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม  

เครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา สมาคมผู้ประกอบธุรกิจด้านยา และองค์การ

เภสัชกรรม 

• ๑๒ ธันวาคม ๒557 เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ..... (รอบที่ ๑) 

พร้อมยกร่างฉบับแก้ไข

พ.ศ.๒๕๕๘ 
• 30 มกราคม ๒558  ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ..... ถูกส่งกลับให้ สธ. รับไปหารือกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติ

• ๒6 กมุภาพันธ ์๒558 ประชมุชีแ้จงรา่ง พ.ร.บ.ยา พ.ศ..... ต่อเครือข่ายคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ด้านยา (แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา – กพย.) 

• ๑0 มีนาคม ๒558 ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำาสั่งรองนายกฯ 

• 3 กรกฎาคม ๒558 เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ..... (รอบที่ ๒) 

พร้อมข้อเสนอในการปรับแก้ไข

• ๑4 กรกฎาคม ๒558 ประชุมหารือสมาคมผู้ประกอบการเภสัชกรรม (PReMA) เมื่อ 

วันที่ 30 มกราคม ๒558 

• ๑8 สิงหาคม ๒558 รองนายกรัฐมนตรี มอบ สธ. รับร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ..... และ 

ขอ้สงัเกตของคณะกรรมาธกิารปฏิรปูการคุม้ครองผูบ้ริโภค สภาปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) ไป

หารือกับ สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

• ๒9 ธันวาคม ๒558 เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ..... (รอบที่ 3) 

พร้อมข้อเสนอในการแก้ไข

พ.ศ.๒๕๕๙
• ๒9 กุมภาพันธ์ ๒559 สำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องให้ สธ.ทบทวน  

ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... และเมื่อได้ข้อยุติจากการรับฟังความคิดเห็นแล้ว หากจะเสนอ 

เรื่องต่อไป ให้แจ้งยืนยัน 
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๓ ไม่
ไม่ ๑

ไม่ควร “ยกเครื่องใหม่ทั้งฉบับ”
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน

ความตั้งใจของ อย. ในช่วงเริ่มต้นแก้ไข พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒5๑0  

ทั้งฉบับ ที่เริ่มเมื่อหลังปี ๒540 นั้น เกิดจากมุมมองว่า กฎหมายฉบับนี้ใช้

มานานเหลือเกินแล้ว และที่ผ่านมา การแก้ไขที่ผ่านมาท้ัง 5 ครั้ง ก็ยัง

เป็นการแก้เฉพาะส่วนปลีกย่อยเป็นเรื่องๆ ไปเท่านั้น ทั้งๆ ที่สถานการณ์

ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยี สภาพสังคม และ

เศรษฐกิจ หากยังคงแก้เป็นจุดๆ เหมือนที่ผ่านมาเราจะเสียโอกาสมาก 

เพราะกรอบของกฎหมายเดิมไม่กว้างพอที่จะทำาให้เกิดการพัฒนาหรือ

ปรบัปรงุอยา่งตรงจดุ และสนบัสนนุใหเ้กดิการพฒันาระบบยาของประเทศ

อย่างยั่งยืนได้

ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของ การกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน

ยาของประเทศ ที่ไม่มีเรื่องน้ีอยู่ใน พ.ร.บ.ฉบับปัจจุบัน เนื้อหาส่วนใหญ่

เนน้ทีก่ารควบคมุ ทำาให้นโยบายด้านยาของบา้นเราสะเปะสะปะ ขาดความ

ต่อเนื่อง หรือเรื่องของ การขึ้นทะเบียนตำารับยา ซึ่งในยุคที่เขียนกฎหมาย

ฉบับนี้ เทคโนโลยีและมาตรฐานต่างๆ ยังเรียบง่าย แต่มาถึงวันนี้ เราได้

ก้าวเข้าสู่ยุคของยาที่ผลิตด้วยกรรมวิธีซับซ้อน เช่น สเต็มเซลล์ ชีววัตถุ  

รวมทัง้ใชข้อ้กำาหนดในการขึน้ทะเบยีนยาทีจ่ดัทำารว่มกนัในกลุม่ประชาคม

อาเซยีน (อาเซยีนฮารโ์มไนซ)์ และเรือ่งของสทิธบิตัรยา ซึง่กฎหมายทีม่อียู่

ไม่สามารถรองรับหรือสนับสนุนให้ประเทศก้าวทันต่อความเปล่ียนแปลง

เหล่านี้ได้เลย เป็นต้น
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นอกจากขาดเนือ้หาสาระสำาคัญ และลา้สมยั พ.ร.บ.ยา ฉบบัปจัจุบนั 

ซึ่งรวมทุกเรื่องเกี่ยวกับยาไว้ในกฎหมายฉบับเดียว ทั้งท่ีบางเรื่องมีมิติที ่

แตกต่างกันมาก เช่น ยาคน กับยาสัตว์ ยาแผนปัจจุบัน กับยาแผนโบราณ 

ฯลฯ ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะต้องคิดทบทวนกันใหม่ เพราะบริบท

และมาตรการในการจัดการกับแต่ละเรื่องอาจแตกต่างกันมาก 
ในตอนที่ต้ังหลักร่างกฎหมายใหม่กันในตอนนั้น คณะทำางานคิด 

ร่วมกันว่า การแก้ไขกฎหมายแต่ละครั้งทำาได้ยากและเสียเวลา นอกจากนี้ 

หลายสบิปีทีผ่่านมา สถานการณ์ในทกุๆ ด้านไดเ้ปลีย่นแปลงไปมากจนเรา

ไม่สามารถไปตามแก้กฎหมายยากันเป็นจุดๆ ได้อีกแล้ว ดังนั้นการแก้ไข

กฎหมายจึงควรทำาให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการให้มากที่สุด 

เราตกลงใจยกร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับ หลักของเราก็คือ ทบทวน

วา่ ท่ีผ่านมา พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒5๑0 มปีญัหาและข้อจำากดัอะไรและอยา่งไร

บ้าง รวมทั้งมองไกลไปถึงภาพที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย      

มาตรการทุกๆ อย่างท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ได้ถูกบรรจุเข้าไปไว้

ในร่างกฎหมายฉบับนี้ อีกทั้งยังคิดเผื่อ เขียนเผื่อไว้ทุกเรื่องเท่าที่เรา 

มองเห็น ทั้งเพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหา และเปิดโอกาสใหม่ๆ 

แตอ่ย่�งทีท่ร�บกนัว่� สดุท�้ย ผลทีไ่ดก้ลบัเข�้ทำ�นอง “เหนื่อย

เปล�่” เพร�ะคว�มตัง้ใจนีก้ล�ยเปน็ก�รเปดิศกึหล�ยด�้นไปโดยทีเ่ร�

ไม่รู้เท่�ทัน และอ�จเป็นเพร�ะเร�โลภม�กเกินไปก็เป็นได้

แม้ว่า “กฎหมายยา” เป็นกฎหมายที่ควบคุมยาเพื่อความปลอดภัย

ของประชาชนผู้ใช้ยา แต่ก็กระทบกับหลายภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่างมาก 

เพราะ พ.ร.บ.ยาฯ ของประเทศไทย ครอบคลุมทั้งยาคน ยาสัตว์ ทั้งยาที่

เป็นยาเคมีชีววัตถุ ยาสมุนไพร กระทบกับภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการผลิต 

นำาเข้า ขาย ผู้สั่งใช้ยาในระบบสาธารณสุข เช่น แพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ 
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สัตวแพทย์ แพทย์แผนไทย นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ป่วย ผู้ใช้กฎหมาย เช่น 

เภสัช สสจ. ฯลฯ

ทุกวันน้ี กฎหมายไม่ใช่ส่ิงท่ีเสนอจากภาคบริหารคือรัฐบาลอีกต่อไป 

แต่จะต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายส่วน ท้ังการได้รับความเห็นชอบจากภาค

นิติบัญญัติ อีกท้ังจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท่ีได้รับ

ผลกระทบ มีการรองรับผลกระทบ ต้องมีการทำาตามหลักการ GRP (Good 

Regulation Practice) คือ ศึกษาว่าจำาเป็นต้องออกกฎหมายหรือไม่ มีวิธี

การอื่นหรือไม่ในการแก้ไขปัญหา

สำาหรบัรา่งกฎหมายฉบบันี ้เราใชเ้วลายกรา่งนานหลายป ีเฉพาะขัน้

ตอนการรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ ก็กินเวลา ๒-3 ปี และยังต้อง

ไปชี้แจงในกฤษฎีกาฯ อีกราว 4-5 ปี 

และทั้งๆ ที่ใช้เวลากับการชี้แจงยาวนานมากขนาดนั้นก็ยังไม่

สามารถหาข้อสรุป หรือจุดที่ลงตัวเพื่อเดินหน้าต่อได้ ซ้ำายังเกิดกระแสต่อ

ตา้นคดัค้านขึน้มาอีกหลายตอ่หลายครัง้ เทา่ทีป่ระมวลสิง่ทีเ่กดิขึน้ ผมเห็น

วา่ บางเรือ่งผูท้ีค่ดัค้านอาจมองกฎหมายไม่ครอบคลมุทัง้ฉบบั สนใจเฉพาะ

บางส่วน แล้วมีปัญหาการตีความแบบแยกส่วนจากภาพรวมทั้งหมด เมื่อ

ประกอบกันหลายๆ เรื่อง จากหลายๆ ฝ่าย กระบวนการรับฟังความเห็น

จึงยืดเยื้อและหาข้อสรุปไม่ได้ เพราะในร่างกฎหมายฉบับนี้มีผู้เกี่ยวข้อง

มากมายหลายส่วน

ตรงนี้จึงอยากฝากเป็นข้อสังเกตสำาหรับคนที่จะมีบทบาทเกี่ยวข้อง

ต่อไปว่า กฎหมายยานั้นเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของคน

หลายส่วน การแก้ไขกฎหมายในลักษณะนี้จึงหนีไม่พ้นที่ต้องรับศึกหลาย

ด้าน ในการแก้ไขกฎหมายต่อไปจึงควรแก้ไขเฉพาะประเด็นใหญ่ๆ เป็น

เรื่องๆ ไป นั้นคือ แก้ไขกฎหมายในบางประเด็น ซึ่งผมคิดว่า อาจจะเป็น

ทางออกที่ดีที่สุดจากความเห็นและประสบการณ์ที่ผ่านมา 
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คอ่ยๆ ทำ�ทลีะเรือ่ง ไมต่อ้งสร�้งโจทยเ์ยอะ แลว้เคลยีรป์ระเดน็ 

ไลท่ำ�คว�มเข�้ใจกับผู้เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งน้ันไปทลีะจดุ สดุท�้ยน�่จะได้

ผลคุ้มค่�คว�มพย�ย�มม�กกว่�

ไม่ ๒

ไม่อาจใช้ “กฎหมาย” เป็นเครื่องมืออย่างเดียว
เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบยา

ผู้เกี่ยวข้องมักมองว่า สาเหตุที่ทำาให้ระบบยาในประเทศไม่ทันกับ

สถานการณ์ต่างๆ เช่น ไม่มีการแยกบทบาทวิชาชีพแพทย์มายังร้านขาย

ยาที่มีเภสัชกรค่อยแนะนำา ดูแลการจ่ายยาที่มีประสิทธิภาพกว่า ร้านยาก็

ยังจ่ายยาเองทำาให้มีปัญหาการใช้ยาฟุ่มเฟือย ร้านยาก็ไม่เห็นมีเภสัชกร 

อยูป่ระจำาตลอดเวลาเพือ่ใหค้ำาแนะนำาตอ่ผูซ้ื้อยาอยา่งทีค่าดหวงัของสงัคม 

บางครั้งร้านยาก็ไม่ได้มาตรฐาน ฯลฯ เป็นเพราะกฎหมายยาล้าสมัย  

ไม่พัฒนาประสบการณ์เดิม 

มมุมองดังกลา่ว อาจมทีีม่าจากการได้เหน็ความสำาเรจ็ในหลายเรือ่ง

หลังเกิดกฎหมายข้ึนมารองรับ เช่น เร่ืองการควบคุมการขายยา การผลักดัน

มาตรฐานสถานที่ผลิตยาให้ทำาจีเอ็มพี 

อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำาให้ผมเห็นแตกต่างออกไป

ว่า ความสำาเร็จในเรื่องเหล่านั้นอาจไม่ได้มีคำาตอบมาจากกฎหมายที่ออก

มาใช้บังคับเพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นเพราะสถานการณ์สุกงอม หรือ

เพราะระบบการควบคุมในอดีตเป็นลักษณะที่ชี้นำาโดยภาครัฐเป็นใหญ่ 

ในปัจจุบันการดำาเนินการของประเทศท่ีเจริญแล้ว ต้องการรับฟัง

เสียงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องดูความพร้อมและสถานการณ์แวดล้อม

ประกอบด้วย ไม่เช่นนั้นกฎหมายก็ยากที่จะเกิด และแม้จะเกิดกฎหมาย  
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กอ็าจยากทีจ่ะนำาไปสูก่ารปฏิบตั ิเชน่ กรณีระบบใบส่ังย� เปน็เรือ่งทีห่ลาย

ฝ่ายเห็นว่าควรมีในประเทศไทย ซึ่งต่างประเทศที่เรายอมรับเป็นสากลมี

ระบบแยกให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยโรคและออกใบสั่งยา แล้วเภสัชกรเป็น 

ผู้จ่ายยาให้กับผู้ป่วย การเขียนกฎหมายแล้วให้ทำาตาม ถ้าไม่ทำาตามมี 

ความผิด ไม่อาจจะทำาเช่นนั้นได้ บางประเทศ กว่าจะเกิดระบบใบสั่งยาได้

ต้องมีการตกลงระหว่างวิชาชีพ มีระบบให้ค่าตอบแทนกับแพทย์ที่เขียน

ใบสั่งยา เป็นต้น

ในร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้มีการเขียนเร่ืองนี้รวมไว้ โดยอิงจาก 

หลักสากล จากเดิมที่เราแบ่งยาออกเป็น 3 ประเภท คือ ยาควบคุมพิเศษ 

ยาอันตราย และยาสามัญประจำาบ้าน เป็น ยาท่ีต้องมีใบส่ังแพทย์ ยาท่ี

ต้องจ่ายโดยเภสัชกร และ ยาสามัญประจำาบ้าน ด้วยความมุ่งหวังที่จะ

เปลี่ยนระบบการกำากับดูแลผลิตภัณฑ์ยาไปตามบทบาทวิชาชีพ แต่กลับ

กลายเป็นการ “ล่อเป้า” ไปโดยไม่ตั้งใจ โดยในกลุ่มยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์

ก็ถูกคัดค้านว่า บุคลากรกลุ่มอ่ืนจ่ายยากลุ่มนี้ไม่ได้แล้วหรือ ส่วนกลุ่ม  

ยาท่ีต้องจ่ายโดยเภสัชกร ก็ถูกแพทย์คัดค้านว่า เขาต้องให้คนไข้มาเอาที่

ร้านยาเท่านั้นหรือ จากนี้จะเอายากลุ่มนี้ไปสั่งใช้ในคลินิกไม่ได้แล้วหรือ 

ประเด็นเหล่านี้คัดค้านกันมาตั้งแต่ปี ๒54๒ และตกลงกันไม่ได้ 

ฉะนั้น การเขียนเนื้อหาสาระในร่าง พ.ร.บ.นี้ ด้วยมุมมองด้านบวกว่า 

กฎหมายยาน่าจะเป็นตัวสร้างมาตรฐานบางเรื่องเพ่ือนำาไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงในระบบยาจึงไม่ประสบผลสำาเร็จอย่างที่ตั้งใจ

ถือเป็นบทเรียนหน่ึงท่ีเป็นมุมมองสำ�หรับคนท่ีต้องเขียนกฎหม�ย

ว่�ถ้�เร�คิดจะ “หักดิบ” ด้วยกฎหม�ยม�กจนเกินไป อ�จเกิดแรงต้�น

ในมุมที่เร�คิดไม่ถึง และม�กจนเกินจะรับมือไหว
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ไม่ ๓

ไม่ปล่อย “เวลา”  ให้เนิ่นช้า
 บางคนบอกว่า การแก้ไขกฎหมายต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรเร่ง

รีบรวบรัด มิเช่นนั้น อาจไม่ได้กฎหมายที่รัดกุม แล้วต้องเสียเวลากลับมา

แก้ไขกันใหม่ 

แต่ความเปน็จรงิของประเทศไทย ระบบนติบิญัญติัของเรามขีัน้ตอน

ที่ซับซ้อน มีการถ่วงอำานาจและการตรวจสอบที่มากเสียจนน่าตั้งคำาถาม

เหมือนกันว่า มากเกินไปหรือไม่ 

ประสบก�รณ์จ�กกรณีของก�รจัดทำ�ร่�ง พ.ร.บ.ย�ฯ ทำ�ให้เกิด

คว�มตระหนักว่� ยิ่งก�รออกกฎหม�ยทำ�ได้ช้� ก็ยิ่งต้องระวัง เพร�ะ

ถ้�ผิดพล�ดจะม�แก้ไขได้ย�ก 

ที่สำาคัญความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการพิจารณากฎหมายจะ

ทำาให้ทุกสิ่งกระทบกระเทือนไปด้วย เพราะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป 

ตัวแปรต่างๆ ก็เปลี่ยนตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ประกอบท่ีมีความ

สำาคัญต่อการทำาให้เกิดผลบรรลุตามเป้าหมาย

ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องย่อมเปลี่ยนไปต�ม

ก�ลเวล� กรณีการผลกัดันรา่งกฎหมายยาฉบบันี ้ทีท่อดเวลายาวนานเกอืบ 

๒ ทศวรรษ จะเหน็ได้ชดัทีส่ดุวา่ คนทีเ่กีย่วขอ้งกับการรา่งกฎหมายในคณะ

ทำางานยกร่างชุดต่างๆ ซึ่งทราบถึงเจตนารมณ์ของแต่ละมาตราชัดเจนก็

ค่อยๆ หายไปจากกระบวนการจนเกือบหมดแล้ว เฉพาะที่อยู่ใน อย. ก็

เกษียณอายุราชการบ้าง โยกย้ายไปบ้าง จนสุดท้าย ผมก็ถึงวาระที่ต้อง

เกษยีณอายแุล้วเหมือนกนั จากทีเ่คยมีคนทราบท่ีมาทีไ่ปกอ็าจไมเ่หลอืใคร

ที่จะผลักดันงานได้แบบต่อกันติดอีก
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เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านของเราอย่างบางประเทศ ที่เวลาเขา

เจรจาการคา้สำาเรจ็แลว้ สามารถออกกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งไดภ้ายใน 6 เดอืน 

ก็ต้องถือว่ากระบวนการออกกฎหมายของบ้านเราล่าช้ากว่ามาก เราไม่

กำาหนดกรอบเวลาในการพิจารณากฎหมาย และมข้ัีนตอนมากมาย ทัง้การ

ตั้งคณะทำางานชุดต่างๆ ขึ้นมายกร่าง เสนอต่อขึ้นไปตามลำาดับ จากระดับ

กรม ไปกระทรวง แล้วจึงถึงคณะรัฐมนตรี จากนั้นส่งเข้าสำานักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจะไล่ดูรายมาตรา กว่าจะนัดประชุม 

พจิารณา และช้ีแจงกนั กก็นิเวลานานเปน็ป ีจากทีเ่รา ฝา่ยผูเ้สนอกฎหมาย

ได้พูดคุยทำาความเข้าใจกับผู้เก่ียวข้องฝ่ายต่างๆ ไว้ทั้งหมด แต่เมื่อร่าง

กฎหมายใช้เวลาตรวจนานหลายปี จึงส่งกลับออกมา คนรุ่นท่ีเข้าใจและ 

มีส่วนร่วมยกร่างก็หายไปหมดแล้ว

จากประสบการณ์เห็นประเทศสิงคโปร์มีวิธีป้องกันปัญหาแบบนี้ 

เพราะเขามองเห็นความสำาคัญของการสร้างความต่อเนือ่งของนโยบายและ

ความรู้ในองค์กร จึงมีการเตรียมบุคลากร อย่างน้อยแบ่งเป็น 3 รุ่นใน

องค์กร เพื่อให้เรื่องที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องสามารถก้าวต่อไปข้างหน้า

ได้อย่างมีคุณภาพ แต่ระบบองค์กรในบ้านเราประหยัดเรื่องบุคลากรมาก

เกนิไป อยา่งชว่งหนึง่รฐับาลมนีโยบายระงับการรบัขา้ราชการเพือ่ประหยดั

งบประมาณ แต่สิ่งที่ตามมาก็คือ การขาดช่วงคนที่จะสืบทอดความรู้และ 

ผูเ้ชีย่วชาญ ซ้ำายงัไม่มีนโยบายต่ออายรุาชการใหผู้เ้ชีย่วชาญทีรั่ฐลงทนุสรา้ง

คนเหล่านี้ด้วยงบประมาณมหาศาลปฏิบัติงานต่อ หลังเกษียณราชการ  

ท้ังทียั่งมศีกัยภาพ สดุท้ายคนทีห่ยบิชิน้ปลามันไปกนิกค็อืภาคธุรกิจเอกชน

นั่นเอง...

ปัจจัยบั่นทอนที่เกิดขึ้นจากความเน่ินช้าก็คือ สถ�นก�รณ์และ

ทิศท�งนโยบ�ยที่เปลี่ยนไป ความจำาเป็นใหม่ ความคาดหวังใหม่จะ

ผันแปรไปตามกาลเวลา จากอาจทำาให้ร่างกฎหมายนั้นหมดความสำาคัญ
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ไปเลยก็ได้ ผมอยู่ในกระบวนการร่างกฎหมายฉบับนี้นานเป็น ๑0 ปี  

ตอนท่ีร่างคนสนใจกันมาก แต่พอกฎหมายกลับออกมาจาก สคก. กลับกลาย

เป็นว่าผู้เกี่ยวข้องและผู้มีอำานาจในการกำาหนดนโยบายไม่ได้สนใจเรื่องนี้

อีกแล้ว 

ดังนั้น เวลาในการดำาเนินการต้องมีการกำาหนดเป้าหมายและแผน

ให้ชัดเจน และมีการติดตามกำากับให้เป็นไปตามแผนงานที่กำาหนด 

การที่รัฐบาลมีแผนการปรับปรุงกฎหมายท่ีชัดเจนเป็นตัวอย่างท่ีดี

อนัหนึง่ ในการควบคุมระยะเวลาในการแกไ้ขกฎหมาย ไมใ่ชป่ลอ่ยไปเรือ่ยๆ 

ตามสถานการณ์

๓ ต้อง
ต้อง ๑

ต้องให้ความสำาคัญกับ
การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขกฎหมายในอดีตจะทำากันเป็นชั้นความลับ ไม่เคยต้องเปิด

เผยหารือกับส่วนต่างๆ เพราะกลัวจะมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือถูกแทรกแซง

จากฝ่ายที่ได้คุณได้โทษจากกฎหมายนั้น ต่อเมื่อออกเป็นกฎหมายแล้วจึง

ค่อยมารับฟังความเห็นว่าต้องการให้ช่วยเหลือหรือผ่อนปรนในการบังคับ

ใช้อย่างไร หรือชี้แจงทำาความเข้าใจกันอย่างไร 

แต่ในบริบทปัจจุบันทุกอย่างต้องโปร่งใส จะมา “มุบมิบ” ทำากัน

แล้วไปใช้เลยอย่างแต่ก่อนไม่ได้อีกต่อไป เพราะหากผิดขั้นตอนอาจถูก

กล่าวหาถึงขั้นที่ว่า กระทำาขัดรัฐธรรมนูญ 
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ดังนั้น การแก้ไขหรือออกกฎหมายใหม่ๆ จึงต้องมองหาว่าใครบ้าง

ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง (stakeholder) กบัเนือ้หาในรา่งกฎหมาย เพือ่มาประเมิน

ทา่ท ีรบัฟังความเหน็ พดูคุยทำาความเขา้ใจ กนักอ่น นอกจากนี ้กระบวนการ

มสีว่นรว่มยงัทำาใหผู้้เก่ียวขอ้งเกดิความรูส้กึเปน็เจ้าของ เพือ่รว่มสนบัสนนุ

การผลักดันร่างกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นที่มีความละเอียด

อ่อน มีแรงต้านสูง การมีกลุ่มผู้ที่สามารถให้ข้อมูลสนับสนุนและยืนยันถึง

ความสำาคัญและประโยชน์จากการมีกฎหมาย นอกเหนือจากหน่วยงานที่

รา่งกฎหมายนัน้ขึน้มา ยงัชว่ยใหร้า่งกฎหมายนัน้มนี้ำาหนกันา่รบัฟงัมากขึน้

การแสวงหาส่วนร่วมจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นต้องอาศัยการ

มองหาโอกาสและวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง (stakeholder analysis) อย่างต่อ

เนื่อง อย่างกรณีการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ยาฯ ฉบับนี้ เราใช้หลักการมีส่วน

ร่วมต้ังแต่เชิญผู้เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาคประชาชนและเครือข่ายวิชาชีพมา

ร่วมในคณะทำางานยกร่างกฎหมาย ในขั้นของการผลักดันกฎหมาย เราได้

แรงสนับสนุนเพ่ือยืนยันประเด็นที่ภาคธุรกิจคัดค้านอย่างหนัก เช่น เรื่อง

การแสดงราคายาจากหลายฝ่าย ทำาให้ร่างกฎหมายมีน้ำาหนักมากขึ้น และ

รัฐบาลเองก็ตระหนักต่อความสำาคัญของร่างกฎหมายนี้มากขึ้น

อันที่จริงแล้ว ตอนที่ผลักดันร่างกฎหมายนี้ในช่วงแรกๆ ผมเองไม่

ได้มองเห็นความสำาคัญของเรื่องนี้เลย เพราะมั่นใจว่า ร่างกฎหมายในมือ

เราผ่านท้ังกระบวนการทำาประชามติ และการตรวจจากสำานักงานคณะ

กรรมการกฤษฎกีามาแลว้ อีกทัง้ยงัมคีณะทำางานยกรา่งอกีหลายตอ่หลาย

ชุด คิดว่า แม้มีแรงต้านหรือเสียงคัดค้านมาก สักพักก็คงค่อยๆ ซาลงไป 

แต่กลับไม่เป็นไปตามคาด จนมาประจักษ์ชัดเมื่อราวปี ๒554-55 เมื่อ

แรงต้านขยายตัวกว้างขวางจนกลายเป็นกระแสคัดค้าน เป็นข่าวใหญ่ดังที่

ทราบกัน 
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เหตุก�รณ์ครั้งน้ีรุนแรงถึงขั้นทำ�ให้คณะทำ�ง�นท่ีเกี่ยวข้องกับ

ก�รร่�งและผลักดันร่�งกฎหม�ยฉบับนี้หมดกำ�ลังใจ และกล�ยเป็น 

“แกะดำ�” ไม่มีใครคบอยู่พักใหญ่ แต่ขณะเดียวกันก็พลิกกลับม�เป็น

บทเรียนที่ทำ�ให้เร�ต้องเรียนรู้ว่� บ�งเรื่องที่เร�เห็นว่�ไม่เป็นประเด็น

สำ�คัญ แต่ก็เป็นประเด็นใหญ่ขึ้นม�ได้

หากย้อนเวลากลับไปได้ สิ่งที่คิดว่าจะต้องทำาก็คือ คงต้องเข้าไป

หารือ พูดคุย แยกทำาความเข้าใจกับทุกๆ กลุ่ม ทีละกลุ่ม เช่น กลุ่มวิชาชีพ

เภสัชกรรม นักวิชาการ เภสัชกร สสจ. ฯลฯ และต้องประเมินให้ถูกว่า 

เนื้อหาในร่างกฎหมายที่เขียนขึ้นมานี้ แต่ละส่วนกระทบกับใคร เพ่ือท่ีจะ

พูดคุยทำาความเข้าใจกันให้ตรงจุด และอีกทางหนึ่งก็คือ หากลุ่มสนับสนุน

มาช่วยแก้ต่าง เพราะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อแรงสนับสนุนจากผู้

กำาหนดนโยบาย 

ถา้รา่งกฎหมายของเรากลายเปน็ “เผอืกรอ้น” ท่ีจะทำาใหส้ญูเสยีฐาน

คะแนนนิยม เราก็ไปต่อไม่ได้ แต่ถ้ามีคนเข้ามาสนับสนุนมากมีโอกาสได้

คะแนน เขาก็จะช่วยผลักดันกฎหมายขึ้นไป

ต้อง ๒

“การสื่อสาร” เรื่องสำาคัญที่ต้องไม่ละเลย
รา่งกฎหมายฉบบันีเ้ปน็มรดกตกทอดมาตัง้แตยุ่คทีอ่นิเทอรเ์นต็เร่ิม

เฟื่องในเมืองไทยเมื่อราวปี ๒540 มาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงเป็นยุคที่ข้อมูล

ข่าวสาร และ “เครือข่�ยสังคมออนไลน์” (social media) กลายเป็นสิ่งที่

ทรงอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบาย และกลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

เป็นไปของ ร่าง พ.ร.บ.ยาฯ ไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
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ต้องยอมรับวา่การออกกฎหมายแตล่ะครัง้ มรีายละเอยีดเบือ้งหลงั

มากมาย บางครั้งมีหลายทางเลือก แต่ก็ได้ผ่านการพิจารณาทบทวน

ใคร่ครวญมาระดับหนึ่ง จนนำาไปสู่การตัดสินใจแก้ไขหรือออกกฎหมายมา

ในลักษณะเช่นนั้น 

แต่เมื่อจะออกเป็นกฎหมาย บางครั้งมีการให้ข้อมูลหรือแปลความ

ทีค่ลาดเคลือ่นไปจากเจตนาทีถ่กูตอ้งเพยีงนดิเดยีว หรอืเบีย่งเบนประเด็น

ไปจากสาระสำาคัญ กส็ามารถสรา้งความรูส้กึท่ีกลายเปน็แรงตา้นไปในทันที

ตัวอย่างท่ีเคยเกิดมาก่อนแล้วเช่น ในสมัยท่ีจะแก้ไขกฎหมายยา 

ใหก้ารผลติยาแผนโบราณตอ้งทำามาตรฐาน จเีอม็พ ีคลา้ยกบัทีบ่งัคบัใชก้บั

ยาแผนปัจจุบัน ก็ได้มีการให้ข้อมูลทำานองว่า นี่เป็นกฎหมายขายชาติ 

ต้องการทำาลายภูมิปัญญาไทย ทำาให้ร่างกฎหมายสะดุดต้องกลับมา

ทำาความเข้าใจกันใหม่ 

ยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีสื่ออินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่

สามารถเชื่อมโยงผู้คนจำานวนมากได้อย่างรวดเร็วภายในชั่วพริบตา ความ

เขา้ใจคลาดเคลือ่นระหว่างผู้เกีย่วขอ้งจงึถกูขยายออกไปไดก้วา้งไกลจนยาก

จะตามไปแก้ไขได้ แค่มีคนที่ไม่เข้าใจ เติมสีใส่ไข่เข้าไปในสื่อเหล่านี้แล้วนัด

กันออกมาประท้วง ร่างกฎหมายก็ชะงักงันได้

ดังนั้น ต้องไม่มองข้ามการป้องกันแต่ต้นมือ ด้วยการเปิดรับฟัง 

ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และถ้าเป็นประเด็นท่ีอ่อนไหว 

การทำาความเขา้ใจในวงกวา้งอยา่งตอ่เนือ่งเปน็เร่ืองสำาคญั การทำาเอกสาร

เผยแพรด่ว้ยขอ้ความทีเ่ขา้ใจง่าย ชดัเจน สำาหรบัแตล่ะกลุ่มเปา้หมาย แตล่ะ

ภาคส่วน ก็เป็นเรื่องสำาคัญ ที่ผ่านมาภาครัฐบางครั้งไม่ได้เล็งเห็นความ

สำาคญัในเรือ่งนี ้จงึมปีญัหาความลม้เหลวหลายครัง้ แม้บางครัง้ใกลจ้ะเปน็

กฎหมายแล้วก็ตาม 
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ดังน้ัน การส่ือสารทำาความเข้าใจเพ่ือไม่ให้แปรเจตนาจนคลาดเคล่ือน

จึงเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการจัดทำาร่างกฎหมายในปัจจุบัน

ต้อง ๓

ต้องมี “ยุทธศาสตร์หรือทิศทางนโยบายของชาติ” 
เป็นเข็มทิศนำาทาง

ในกฎหมายยาฉบับที่ใช้ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำาหนดใดๆ ท่ีจะเอื้อ

อำานวยใหเ้กดิยทุธศาสตรห์รอืทศิทางนโยบายของชาตเิกีย่วกบัการควบคมุ

และพัฒนาระบบยา ทำาให้นโยบายของบ้านเราในเรื่องนี้สะเปะสะปะ ขาด

ความต่อเนือ่งมานานหลายสิบป ีและทำาให้เราไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาหรอื

พัฒนาในเรื่องใหญ่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยกตัวอย่างเช่น ขณะนี้เราตระหนักถึงความสำาคัญที่ต้องมีนโยบาย

สง่เสริมใหป้ระเทศไทยมีความม่ันคงด้านยา เรือ่งนีจ้ะเกดิผลจรงิไดด้ว้ยการ

วางแผนและกำาหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนว่าต้องทำาอะไรบ้าง เช่น ต้องส่ง

เสริมให้มีโรงงานผลิตยาในประเทศ ต้องสนับสนุนอุ้มชูนักวิจัยเพ่ือให้เกิด

การพัฒนายาใหม่ๆ มีนโยบายเรื่องราคาที่จะทำาให้ผู้บริโภคเห็นว่าการใช้

ยาทีผ่ลติในประเทศคุม้คา่กว่ายานำาเข้า ฯลฯ และทุม่เทสรรพกำาลังเพื่อขับ

เคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้เคลื่อนไปข้างหน้า โดยไม่เปล่ียนแปลงไปตาม

ความต้องการของนักการเมืองหรือผู้บริหารที่จะเข้ามาในอนาคต

ในร่างกฎหมายฉบับนี้ เราจึงกำาหนดให้มี คณะกรรมก�รนโยบ�ย

แห่งช�ติด้�นย� ไว้ เพื่อเป็นกลไกที่ถาวร เพ่ือกำาหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของชาติ และประสานหน่วยงานต่างๆ ให้ทำาหน้าที่ร่วมกัน 

เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลตามเป้าหมาย ถ้าเทียบเคียงกับกลไกที่มีอยู่ก็

เหมือนกับ “สภาพัฒน์” ที่ทำาหน้าที่จัดทำายุทธศาสตร์ ทิศทางนโยบาย 

และขับเคลื่อนแผนที่กำาหนดไว้ให้เกิดขึ้นนั่นเอง 
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๓ สิ่งที่อย่ามองข้าม
อย่ามองข้าม ๑

แก้ไขกฎหมาย...หนีไม่พ้นการ “ทำาศึกยืดเยื้อ”

จากประสบการณ์การแก้ไข พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒5๑0 น่าจะสรุปได้ว่า 

การแกไ้ขกฎหมายหลกัในบา้นเราหนไีม่พน้การทำาศึกยดืเยือ้ เราคงไมม่ทีาง

แก้ไขกฎหมายได้สำาเร็จภายในเวลาสั้นๆ 6 เดือนแบบสิงคโปร์ ดังนั้น  

หากต้องทำางานเร่ืองน้ีกันต่อ ขอให้มองไปเลยว่าจะต้องเตรียมการอะไรบ้าง

ในสถานการณ์แบบนี้

สิง่ทีผ่มเหน็ว่าสำาคญัคอื การบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัแนวคดิเบือ้งหลงั 

ที่ต้องรวบรวมไว้ให้หมด เพราะคนรุ่นต่อไปจะได้ “รับไม้ต่อ” ได้อย่าง 

เข้าจังหวะ รู้ทิศทาง เจตนารมณ์ของสิ่งที่กำาลังทำา

ได้ทราบมาว่า หน่วยงานรัฐบางแห่งใช้วิธีการ “จ้างเหมา” บริษัท

กฎหมายเอกชนให้เป็นผู้ร่างกฎหมาย ไปจนถึงขั้นไปสรุปให้ข้อมูลใน 

ขัน้ตอนต่างๆ ทัง้กบัคณะรฐัมนตร ีสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ฯลฯ 

แถมรับประกันไปถึงขั้นผ่านออกมาจากกฤษฎีกาฯ ด้วย ดูแล้วก็เป็นวิธีที่

น่าจะลดภาระให้หน่วยงานลงได้มาก แต่ส่ิงท่ีต้องแลกกันก็คือ ความเช่ียวชาญ

จากประสบการณ์ท่ีหน่วยงานควรจะได้สั่งสมเป็นความรู้จากการทำางาน

สำาคัญระดับนี้จะถูกตัดตอนไปเป็นของคนนอก 

คำาถามก็คือ ถ้าเป็นเช่นนั้น องค์กรจะดำารงอยู่และทำาหน้าท่ีอย่าง

เข้มแข็งต่อไปได้อย่างไร 

แม้ว่าทุกหน่วยงานของรัฐมีตำาแหน่ง “นิติกร” แต่จากประสบการณ์

ของผม นิติกรของเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายไปทุกๆ ด้าน 
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งานท่ีมีทักษะมากที่สุดอาจเป็นการประมวลข้อมูลในการทำาคดีส่งฟ้อง 

คนทีท่ำาผิดกฎหมายทีห่นว่ยงานนัน้ๆ ถอือยูใ่นมอื เรือ่งการแกข้อ้กลา่วหา

แก้ต่างเวลาที่ถูกฟ้องก็อาจมีความชำานาญน้อยกว่า ยิ่งถ้าว่ากันถึงขั้นของ

การร่างกฎหมาย ซึ่งอาศัยความรู้ และทักษะอีกลักษณะหนึ่ง ก็อาจเกิน

กำาลังนักกฎหมายในหน่วยงาน 

ผมเองเรยีนจบดา้นเภสชัศาสตร ์หลงัจากนัน้เรยีนตอ่ดา้นกฎหมาย 

เริม่แรกทำางานอยูท่ีก่ลุม่กำาหนดมาตรฐาน กองควบคมุยา เริม่เขา้มามีสว่น

ร่วมในการร่าง พ.ร.บ.ยา ในฐานะผู้ช่วย จนเป็นคณะทำางานฯ จนกระทั่ง

เลื่อนตำาแหน่งมาเป็นผู้อำานวยการกองควบคุมยา ก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 

ได้มีโอกาสสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆ ทั้งจากการยกร่างฯ และไปชี้แจง

กับฝ่ายต่างๆ ขณะท่ีเพ่ือนๆ ร่วมสายวิชาชีพไม่ค่อยอยากยุ่งกับเร่ืองพวกน้ี 

เพราะเห็นว่าไม่ได้เป็นสายตรงของวิชาชีพ เปลืองเวลา และเปลืองตัว 

การที่เป็นทั้งเภสัชกรและมีความรู้เรื่องกฎหมาย ทำาให้ผมต้อง 

เกีย่วพันกบักระบวนการจดัทำารา่ง พ.ร.บ.ยา มานานพอสมควร ยกรา่งแล้ว 

ยกรา่งอกี อยู ่3-4 รอบ หากใหส้รปุหลกัคดิสำาคญัๆ ในการยกร่าง คงตอ้ง

สรุปว่า อาศัยความเข้าใจหลักการใหญ่ๆ ของตัวบทบัญญัติและวิธีการ 

ในการนำากฎหมายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบกับความเข้าใจบริบทต่างๆ 

เก่ียวกับเร่ืองของยา เช่น วิธีการควบคุม วิธีการส่งเสริม ต้องเอา ๒ เร่ืองน้ี

มาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยมองทะลุไปถึงอนาคตให้ได้ 

กฎหมายเกี่ยวกับยามุ่งที่การคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความ

ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยเน้นบริบท 3 เรื่อง คือ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย 

และมีประสิทธิภาพ แต่ขณะเดียวกัน เวลาที่ร่างกฎหมายต้องศึกษาบริบท

ของประเทศและของโลกที่เปลี่ยนไปด้วย เพื่อให้กฎหมายท่ีเขียนนั้นเกิด

ความสมดลุ คอื คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนไปพรอ้มกบัไปสรา้ง

อุปสรรคหรือข้อจำากัดด้านการพัฒนายาหรือโอกาสในการเข้าถึงยาใหม่ๆ 

ที่มีประสิทธิภาพ
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บนทางสองแพร่งที่กำาลังเกิดขึ้น คือ การจะปรับใช้วิธีการจ้างเหมา

บุคลากรภายนอกมาเขียนกฎหมายให้ หรือ จะทำากันเองอย่างที่ผ่านมา 

ผมมองว่า หากหน่วยงานของรัฐไม่ลงทุนสร้างคนขึ้นมา เราก็หมดหนทาง

ที่จะมีนักกฎหมายที่ดีๆ ได้ 

หากเราเลอืกวธิกีารแรก เราก็จะขาดคนทีม่คีวามรูต้อ่เนือ่ง เมือ่เกดิ

คำาถามขึ้นว่า ทำาไมกฎหมายของหน่วยงานถึงต้องมีมาตรานี้ก็คงไม่มีใครรู้ 

สิ่งพวกนี้ล้วนมีนัยยะ มีประวัติศาสตร์และเกร็ดท่ีซ่อนอยู่ คนในองค์กร

เท่านั้นที่สามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ เพราะมีการสั่งสมความรู้ต่อกันมา 

ถ้�ห�กเร�ก้�วไปถึงจุดที่ห�คนให้คำ�ตอบกับสิ่งเหล่�นี้ไม่ได้  

ก็คงจะนำ�ไปสู่คำ�ถ�มต่อไปว่� แล้วจะมี อย. ไว้เพื่ออะไร

อย่ามองข้าม ๒

มิติด้านเศรษฐกิจ การเข้าถึงยา และระบบสาธารณสุข

ทุกวันนี้ ระบบสาธารณสุขเกี่ยวพันอย่างแยกไม่ออกจากระบบ

เศรษฐกิจ เรามักมองว่า กฎหมายเป็นเรื่องของการควบคุม กำากับ ดูแล  

แต่ทุกวันนี้เราจะมองในกรอบจำากัดแค่นั้นไม่ได้ เพราะถ้าขั้นตอนการ 

ขึ้นทะเบียนยุ่งยากเกินความจำาเป็นและทำาให้เกิดความล่าช้า ก็จะส่งผล 

กระทบมากมาย ทั้งการทำาให้คนท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีรอไม่ได้หมดโอกาส

เขา้ถงึยาทีจ่ะชว่ยชวีติ หรอืทำาใหเ้ขาหายจากโรคได ้และการทำาใหภ้าคธรุกจิ

เติบโตได้ยาก

รัฐบาลในยุคหลังๆ เริ่มมองว่า นอกจากการทำาหน้าที่เรื่องควบคุม

ความปลอดภัยแล้ว อย.ยังต้องมีบทบาทในการช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้วย อย.ต้องไม่มีสภาพเป็น “คอขวด” 
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หรืออุปสรรคขัดขวางการพัฒนา อย่างเช่น มีบริษัทท่ีวิจัยยาใหม่ท่ีกำาลัง

เป็นท่ีต้องการของตลาดอย่างมากขึ้นมา พอมาขอใบอนุญาต หมดไป  

๒ ปี พอขึ้นทะเบียน หมดไปอีก 5 ปี ถ้าเป็นแบบนี้ ประเทศอื่นๆ เขากิน

กันไปหมดแล้ว

สิง่หนึง่ท่ีจะทำาให ้อย.ทำางานได้คลอ่งตวัมปีระสิทธภิาพมากขึน้ และ

ได้ใส่ไว้ใน ร่าง พ.ร.บ.ยาฯ ก็คือ ให้ อย.สามารถผ่องถ่ายภารกิจบางอย่าง

ให้กับหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลที่สาม (third party) ในขั้นตอนการขอ

ใบอนญุาตและขึน้ทะเบยีนได ้อย่างทีภ่าครฐันำามาทำาแลว้ในหลายๆ เรือ่ง 

เช่น การตรวจสภาพรถยนต์เพื่อขึ้นทะเบียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้ อย. 

เก็บค่าธรรมเนียนการขออนุญาตและขึ้นทะเบียน ให้สมน้ำาสมเน้ือกับ

การนำามาใช้บริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวในลักษณะนี้ได้ 

มิติทางเศรษฐกิจที่ต้องคำานึงถึงยังเกี่ยวข้องในด้านกฎหมายและ 

ข้อตกลงระหว่างประเทศด้วย อย่างเช่น กฎหมายสิทธิบัตรยา 

มองเผินๆ ร่างกฎหมายยาน่าจะเป็นกฎหมายในประเทศ แต่ไม่ใช่เลย 

เร่ืองยาในปัจจุบันมีความเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ

สูงมาก ในช่วงท่ีเราแก้ไข พ.ร.บ.ยา สมาคมการค้าของประเทศต่างๆ  

มาขอเข้าพบผู้นำาในรัฐบาลของเราบ่อยมาก เอาเข้าจริงแล้ว บางคร้ังเขา 

ตามเรือ่งจนรูแ้ละทราบสถานการณบ์างเรือ่งมากกว่าเราอกีว่า เนือ้หาของ

เราจะไปเช่ือมโยงกับผลประโยชน์ของเขาตรงไหน เขาจะเสียโอกาสอะไร

บ้าง

ประเด็นหนึ่งในร่าง พ.ร.บ.ยาฯ เกี่ยวข้องกับการตั้งราคายา เพ่ือ

กำากบัดแูลใหเ้ปน็ไปอยา่งสมเหตผุล โดยใชข้ัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนเปน็การ

ตอ่รอง ไมใ่หย้ามีราคาแพงจนเกินไป ประเด็นนีถ้กูคดัคา้นจากอตุสาหกรรม

ยาข้ามชาติ และผู้นำาเข้ายาอย่างหนัก ผู้แทนการค้าต่างประเทศเข้าไป 

ร้องเรียนกับผู้บริหารระดับสูงด้วยเรื่องนี้ โดยยื่นคำาขาดว่า ให้เอาข้อความ
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เรื่องนี้ออก ไม่เช่นนั้นจะดำาเนินการ ๑-๒-3-4-5... บทเรียนจากเรื่องนี้คือ 

การเขียนกฎหมายต้องระวังเร่ืองท่ีอาจเกินหลักสากล เพราะจะส่งผลกระทบ

ไปถึงด้านการค้าและต่างประเทศ

กฎหม�ยย�ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพื่อ “ประโยชน์ช�วบ้�น” อย่�งที่

เคยเข้�ใจกันอีกต่อไปแล้ว  

อย่ามองข้าม ๓

ขอบเขตที่กว้างเกินพอดีใน “กฎหมายยา” ฉบับปัจจุบัน

สมัยก่อน เรามักเอาเรื่องเป็นหลักการคล้ายๆ กันมาอยู่รวมไว้ใน

กฎหมายฉบับเดียว แต่ในกรณีของ พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒5๑0 ท่ีรวมเรื่อง  

“ยาคน-ยาสตัว”์ “ยาแผนปัจจบุนั-ยาแผนโบราณ” ไวด้ว้ยกนั ไดส้รา้งปญัหา

อย่างมาก เพราะเรื่องเหล่านี้ดูคล้ายมีหลักการร่วมกัน แต่มีรายละเอียดที่

แตกต่างกันอย่างมาก 

ยกตัวอย่างเช่น ยาเคมี กับ ยาสมุนไพร มีกรรมวิธีที่องค์ประกอบที่

แตกต่างกันมาก เมื่อเราใช้วิธีการขึ้นทะเบียนยาในแบบเดียวกัน โดยยึด 

วิธีคิดและวิธีการของยาแผนปัจจุบันที่เป็นสารสกัดเคมี ได้สร้างปัญหา

มากมายกับการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร เพราะบางทีก็ตอบไม่ได้ว่า 

สรรพคุณที่กล่าวอ้างเกิดจากสารตัวไหน ออกฤทธิ์อย่างไร รู้แต่ว่าต้องอยู่

ร่วมกันเพื่อเสริมฤทธิ์กัน เหมือนที่เคยมีการสกัดว่า สารตัวไหนในโสมที่

ทำาให้เลือดหมุนเวียนดี พอนำาไปแยกสกัดพบว่า ไม่เกิดฤทธิ์ที่ต้องการ  

จะได้ผลเมื่ออยู่รวมกันทั้งหมดเท่านั้น 

ในขณะนี้ ได้มีการยกร่างกฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้นมาเฉพาะ

อกีฉบับหนึง่ ซึง่ผมคดิวา่ เปน็สิง่ทีด่ ีเพราะจะทำาให้เกดิการพัฒนาไดอ้ยา่ง
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ตรงจุด ในส่วนกรณีของ “ยาคน-ยาสัตว์” คิดว่า ในอนาคตควรต้องแยก

เรื่องของยาสัตว์ออกไปเป็นกฎหมายเฉพาะ 

มาถึงวันนี้ ถามว่า จะทำาอย่างไรกันต่อกับ ร่าง พ.ร.บ.ยาฯ  ผมเห็น

ว่า คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก อย.คงต้องขอถอนร่างกฎหมายนี้กลับมา

จากคณะรัฐมนตรี และกลับมาใช้วิธีการเดิมเหมือนที่เราเคยทำามา นั่นคือ 

แก้ไขไปเป็นจุดๆ เฉพาะเรื่องใหญ่ๆ เรื่องใดที่มีหลักการและรายละเอียด

เฉพาะ เช่น ยาสมุนไพร ยาสัตว์ ฯลฯ ควรแยกออกไปเขียนเป็นกฎหมาย

เฉพาะ โดยระบุว่า กฎหมายใดที่มีมาก่อนและมีเนื้อหาขัดแย้งก็ให้ใช้ 

พ.ร.บ.ที่ทำาขึ้นใหม่นี้แทน

เราอาจศึกษาแนวทางจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภคของ

สหรัฐอเมริกา ที่ U.S. FDA ทำาเป็นลักษณะประมวลกฎหมายเกี่ยวกับการ

คุ้มครองผู้บริโภค แล้วนำากฎหมายย่อยๆ ในเรื่องต่างๆ มาอยู่ภายใต้

กฎหมายใหญ่ โดยแบ่งเป็นหมวดยา อาหาร เครื่องสำาอาง ฯลฯ ซึ่งจัดทำา

และแก้ไขให้เท่าทันสถานการณ์ได้ง่ายกว่าการเขียนทุกเร่ืองไว้ในกฎหมาย

ฉบับเดียว

เหมือนเช่นวิธีการเขียน พ.ร.บ.ยา ฉบับปัจจุบัน ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อ 

ครึ่งศตวรรษมาแล้ว...
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- ๔ -

ยาสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย
ฤาจะกลายเป็น

“ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า”

เราต้องนำาวิสัยทัศน์ ความรู้ และศักยภาพในด้านต่างๆ 
มาช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมแผนโบราณและยาสมุนไพร 
ที่ดูเหมือนจะก้าวไปสู่ยุค “ตะวันตกดิน” ให้พลิกฟื้นกลับมา 

สร้างอนาคตให้กับประเทศสมดังศักยภาพที่มีอยู่จริง
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ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นองค์ความรู้ ท่ี ส่ั งสมมาจาก

ประสบการณ์ หรอื “ภูมิปญัญา” ในการเยยีวยารกัษาความเจ็บปว่ย

นบัแตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั โดยมหีลกัคดิวา่ ทกุสรรพสิง่ลว้นสมัพนัธ์

เช่ือมโยงเปน็หนึง่เดยีว ทัง้จติใจและอวยัวะตา่งๆ ภายในรา่งกาย ไปจนถงึ

สิง่แวดลอ้มและจกัรวาล  ดังนัน้การเยยีวยารกัษาผูป้ว่ย จงึไมใ่ชเ่ฉพาะเรือ่ง

ของ “การแพทย์” เพียงอย่างเดียว แต่ต้องใช้การรักษาแบบ “องค์รวม”  ซึ่ง

เป็นเรื่องของปรัชญาความคิด ที่ครอบคลุมไปถึงวิถีการดำาเนินชีวิต ตลอด

จนวัฒนธรรมของคนในแต่ละท้องถิ่นด้วย

การแพทย์แผนไทย หรือเดิมเรียกว่า “การแพทย์แผนโบราณ” นั้น 

มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยพบ

หลกัฐานว่า การแพทยแ์ผนไทยได้รบัอิทธิพลมาจากความรูด้า้น “อายรุเวท” 

ของอินเดีย เข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านการเผยแผ่พุทธศาสนา โดย “หมอ 

ชีวกโกมารภัจจ์” ซ่ึงเป็นแพทย์ประจำาตัวของพระพุทธเจ้าเป็นผู้แต่งคัมภีร์

อายุรเวท  

ต่อมาสมัยอยุธยา มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่า 

เริ่มมีการผสมผสานปรับประยุกต์ศาสตร์การแพทย์สายอายุรเวทและ 

การแพทย์ของจีน ซึ่งแม้เป็นการแพทย์แผนตะวันออกเหมือนกันแต่ก็มี

ความต่างในหลกัคิดอยูบ่า้ง กลา่วคือ หลกัการของการแพทยส์ายอายรุเวท

นัน้เนน้การปรบัสมดุลของธาตทุัง้ 4 ได้แก ่ดิน น้ำา ลม ไฟ ขณะทีก่ารแพทย์

ของจีนให้ความสำาคัญกับธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ดิน น้ำา ลม ไฟ และไม ้ร่วมกับ

แนวคิดเรื่อง “หยิน หยาง”  
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การแพทย์กระแสหลักของไทยในสมัยนั้นยังคงเป็นการแพทย์แผน

โบราณท่ีใช้สืบต่อกันมา จนกระท่ังเร่ิมมีการติดต่อกับประเทศแถบตะวันตก

มากขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 4 เกิดการซึมซับยอมรับวัฒนธรรมตะวันตก 

เข้ามาประยุกต์ใช้ในประเทศมากขึ้น รวมถึงการแพทย์แผนตะวันตกด้วย 

นับแต่นั้นมาการแพทย์ไทยก็เริ่มแยกออกเป็น ๒ กระแสอย่างชัดเจน คือ 

ก�รแพทย์แผนปัจจุบัน หรือ ศาสตร์การแพทย์ตะวันตก กับ ก�รแพทย์

แผนโบร�ณ หรือ ศ�สตร์ก�รแพทย์ตะวันออก 

หลังจากนั้น การแพทย์แผนปัจจุบันก็เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นใน

สงัคมไทย สวนทางกบัการแพทยแ์ผนโบราณทีเ่ปน็ท่ีนยิมนอ้ยลงเปน็ลำาดับ 

จนกระทั่ง รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำาริในปี ๒4๒9 ให้สร้างโรงพยาบาล

ศิริราช ซึ่งนับเป็นศักราชใหม่ของการแพทย์และการสาธารณสุขแผน

ปจัจุบันในประเทศไทยการแพทยแ์ผนปจัจุบนัเฟือ่งฟอูยา่งมากและเริม่เขา้

มาเป็นการแพทย์ “กระแสหลัก” ของไทยอย่างเต็มตัวภายหลังจากท่ีมี 

การพิมพ์ ตำาราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่มใหม่ ในปี ๒447 โดยตัด

เนื้อหาในส่วนของการแพทย์แผนโบราณที่เคยมีอยู่ในตำาราเล่มนี้ออก  

คงไว้เพียงเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนปัจจุบันแทบทั้งสิ้น 

ปี ๒479 สถานการณ์การแพทย์แผนโบราณเริ่มถูกจำากัดพื้นท่ี 

มากขึน้ จากการออก พ.ร.บ.ควบคมุก�รประกอบโรคศลิปะฯ ซึง่กำาหนด

นิยามของ “ก�รประกอบโรคศิลปะแผนโบร�ณ” ว่า เป็นการประกอบ

โรคศิลปะโดยอาศัยความรู้สืบต่อกันมา ไม่ใช่การประกอบโรคศิลปะที่ใช้

หลักการทางวิทยาศาสตร์ 

เมื่อประเทศไทยเริ่มมีระบบการขึ้นทะเบียนยา สิ่งเหล่านี้ได้ถูกส่ง

ผ่านมายังระบบขึ้นทะเบียนยา ของ อย.  ด้วยคำานิยาม “ย�แผนโบร�ณ”  

ให้ไม่สามารถนำาวิธีการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการ

ผลิตยาแผนโบราณได้ และส่งผลต่ออุตสาหกรรมยาแผนโบราณบ้านเรา 

ให้ไม่สามารถพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ได้
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ครั้นบริบทของสังคมโลกเปลี่ยนดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว ในเรื่องของ

อุตสาหกรรมยาที่การแข่งขันทางการค้าที่มีความเข้มข้นขึ้นเร่ือยๆ การ

ผูกขาดทางการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมยาข้ามชาติ รวมไปถึงข้อกำาหนด

มาตรฐานตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการรวมตัวทางเศรษฐกจิ  สิง่เหลา่นีท้ำาให้

เราต้องหนักลบัมาใหค้วามสำาคัญกบั “ภูมปิญัญา” ดา้นการแพทยแ์ผนไทย

และสมุนไพรไทย เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาและเสริมสร้างเศรษฐกิจให้

กับประเทศชาติ  

ทกุวันนี ้ผลติภัณฑจ์ากสมนุไพรกลายเปน็ “ขมุทรพัย”์ ทีไ่มอ่าจมอง

ขา้มไดอ้กีแลว้ ดังเหน็ได้จากข้อมูลขององค์การอนามยัโลก ทีร่ะบวุา่ มลูคา่

ตลาดยาสมุนไพรทั่วโลกสูงถึงกว่าปีละ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ราว

สองแสนล้านบาท อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

กรณีของประเทศไทย หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า “ยาสมุนไพร” 

ของเรานั้นมีศักยภาพในการยกระดับให้เป็นองคาพยพที่สำาคัญใน

อตุสาหกรรมยาของบา้นเราได้เปน็อยา่งดี เพราะนอกจากเรามคีวามรูเ้ก่ียว

กับเรื่องนี้สั่งสมมายาวนานและเป็นจำานวนมาก 

ยาแผนโบราณหลายตำารับมีศักยภาพในการตอบสนองทิศทาง

สุขภาพของโลกยุคใหม่ ตัวอย่างเช่น ยาหอมสูตรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

ตัวยาทีม่ฤีทธิบ์ำารงุหวัใจ จงึมีหลายประเทศสนใจนำาสตูรไปวจิยัและพัฒนา

ต่อ เป็นต้น และที่สำาคัญคือ ในการผลิตยาสมุนไพรนั้น เรามีศักยภาพไป

ถงึขัน้การสรา้งวตัถดิุบเลยทเีดียว ในขณะทีอุ่ตสาหกรรมยาแผนปจัจบุนัเรา

พึ่งวัตถุดิบจากการนำาเข้าถึง ร้อยละ 90 ดังที่ได้เล่าไปในบทแรก

อย่�งไรก็ต�ม ในขณะที่ย�สมุนไพรมีศักยภ�พถึงข้ันเป็น 

“ขุมทรัพย์” ของอุตส�หกรรมย�บ้�นเร�ในอน�คต แต่สถ�นก�รณ์

ปัจจุบันในแวดวงอุตส�หกรรมย�แผนโบร�ณในบ้�นเร�กลับยังมี

สภ�พน่�เป็นห่วงในหล�ยด้�น
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ย�แผนโบร�ณและสมุนไพร (Traditional Drugs and Herbs) คือ

ยากลุ่มที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นยาแผนโบราณตามพระราชบัญญัติ

ยา ส่วนสมุนไพรคือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชหรือสัตว์หรือแร่ตามธรรมชาติ

ที่มีคุณค่าทางด้านยาโดยไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีหรือเปล่ียนแปลง 

รูปใดๆ

จากข้อมูล ปี ๒556 ประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาแผนโบราณ

ทั้งหมด 80๑ แห่ง กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำานวน 3๒8 แห่ง 

และภูมิภาค 473 แห่ง  

แม้มีอยู่จำานวนมาก แต่อัตราการขยายตัวของโรงงานผลิตยาแผน

โบราณกลับมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะโรงงานในเขตภูมิภาค

มีจำานวนลดลง มีผลทำาให้จำานวนโรงงานผลิตยาแผนโบราณท้ังหมดของ

ประเทศมีจำานวนลดลง สาเหตุสำาคัญคือ สภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวลดลง

เนื่องจากปัญหาทางการเมือง การลงทุนสูง การแข่งขันที่เน้นการแข่งขัน

ทางด้านราคา (Price Competition) เป็นหลัก รวมทั้งผลกระทบจากการใช้

หลกัเกณฑว์ธิกีารทีดี่ในการผลติยา (Good Manufacturing Practice - GMP) 

เป็นมาตรการทางกฎหมาย ทำาให้โรงงานเล็กๆ ที่ไม่มีศักยภาพพอที่จะยก

ระดับการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ต้องล้มหายตายจากไป 

ด้�นมูลค่�ก�รตล�ด มลูค่�ก�รตล�ดของย�แผนโบร�ณในบ�้น

เร�กลับมีเพียง ๑,๐๐๐ กว่�ล้�นบ�ท หรือไม่ถึง ๒ เปอร์เซ็นต์ของ

อุตส�หกรรมย�ในภ�พรวม ทั้งที่โรงง�นผลิตย�แผนโบร�ณมีจำ�นวน

โรงง�นม�กกว่�โรงง�นผลิตย�แผนปัจจุบันหล�ยเท่� 

ในส่วนของมูลค่าการส่งออกยาสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพรของ

เรา อยู่ที่ประมาณ 735 ล้านบาท หรือ ๒๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี  

ที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงคือ ในแต่ละปีเรานำาเข้ายาสมุนไพรและสารสกัด

สมนุไพรเป็นมลูค่าสงูถึง 3,850 ลา้นบาท หรอื ๑๑0 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 
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มลูเหตสุำาคัญทีท่ำาใหมู้ลค่าการค้าสมุนไพรของเรามแีนวโนม้ขาดดลุ

ทางการค้ามาโดยตลอดอยู่ที่การนำาเข้า “สารสกัดสมุนไพร” ซ่ึงเป็น

ผลติภณัฑท์ีต้่องอาศยัเทคโนโลยกีารผลติและเงนิลงทนุคอ่นขา้งสงู ทีผ่า่น

มาเราจงึเลอืกนำาเขา้มากกวา่จะผลติเอง แม้จะมศีกัยภาพในการสรา้งแหลง่

วตัถดุบิ ซึง่เปน็ปจัจยัต้ังต้นของอุตสาหกรรมยาสมนุไพรไดด้ว้ยตวัเองกต็าม 

สภาพที่เราต้องซื้อวัตถุดิบจากนอกประเทศเพ่ือนำามาผลิตยา

สมนุไพรเปน็มลูคา่สงู นอกจากทำาใหข้าดดลุการคา้แลว้ยงัทำาใหเ้ราแขง่ขนั

ในตลาดการค้าเสรีสู้กับเพื่อนบ้านไม่ได้ ดังเห็นจากการเปิดเสรีการค้า

อาเซียน หรือ อาฟตา (AFTA) ที่คาดว่าได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

สมุนไพรของไทย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,000-๑0,000 ล้านบาท 

เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันเหนือกว่า 

อกีทัง้มตีน้ทนุการผลติต่ำากวา่ มีนวตักรรมและเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมัย

ก้าวหน้ามากกว่า 

เมื่อหันมามองสภาพความเป็นจริงของเราก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะ

ทุกวันนี้โรงงานยาสมุนไพรของเราส่วนใหญ่เหลือแต่ “คนรุ่นเก่า” ท่ีบัดนี้

ลว้นแต่เปน็ผู้เฒา่ผูแ้กดู่แล แมม้บีางแหง่ทีไ่ดท้ายาทมาชว่ยสานตอ่แตก่ย็งั

เป็นส่วนน้อย และขาดท้ังทิศทางและข้อมูลข่าวสารว่าจะบริหารต่อไป

อย่างไรจึงอยู่รอดและเติบใหญ่ได้ท่ามกลางเงื่อนไขและโอกาสใหม่ๆ 
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ผมคิดว่า อย.เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าท่ีโดยตรงท่ีต้องเข้าไป

ชว่ยสนบัสนนุ สง่เสรมิและผลกัดันใหอ้ตุสาหกรรมยาสมนุไพรของบา้นเรา

ก้าวไปข้างหน้าแบบเคียงบ่าเคียงไหล่ เพราะเราเป็นหน่วยงานที่รับรู้

สถานการณ์ความเป็นไปในอุตสาหกรรมยาในทุกระดับ รวมท้ังอยู่ใน

กระบวนการจัดทำากฎ กติกา ในทุกๆ ด้าน ทั้งในระดับประเทศ และที่ยึด

โยงกับโลกสากล ควรที่จะต้องนำาวิสัยทัศน์ ความรู้ และศักยภาพในด้าน

ต่างๆ มาช่วยสนับสนุนกิจการที่ดูเหมือนจะก้าวไปสู่ยุค “ตะวันตกดิน” ให้

พลิกฟื้นกลับมาสร้างอนาคตให้กับประเทศสมดังศักยภาพที่เรามีอยู่จริง  

ในมุมมองของผม การพัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพรเป็นเรื่อง

สำาคัญ และมีรายละเอียดพอสมควร ในบทน้ีผมจึงขอเสนอประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยาสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย 

ซึ่งเป็นฐานสำาคัญที่อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมนี้ได้รับการสานต่อให้สม

คุณค่าและมีอนาคตสดใสกว่าที่เป็นอยู่ 5 ประเด็นด้วยกัน ดังต่อไปนี้

ประเด็นแรก

ยกระดับจาก “ทางเลือก” สู่ “การแพทย์คู่ขนาน”

ในปี ๒5๒3 ศ. นพ. อวย เกตุสิงห ์ เล็งเห็นด้วยวิสัยทัศน์ของท่าน

ว่า การแพทย์แผนไทยนั้นมีข้อดีมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของวิธีการรักษา 

แต่ยังบกพร่องตรงการวินิจฉัยโรค ท่ียังไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ 

ทำาให้บางครั้งมีการวินิจฉัยผิดพลาดจนส่งผลถึงการรักษา และทำาให้ไม่ได้

รบัความเชือ่ถอืจากประชาชนบางกลุม่ ทา่นจงึไดก่้อตัง้ มลูนธิฟิืน้ฟสูง่เสรมิ

การแพทย์ไทยเดิม ขึ้นเม่ือ วันที่  6 ตุลาคม  พ.ศ.๒5๒3  และได้ก่อตั้ง 

อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) ขึ้นที่หน้าวัดบวรนิเวศ  ในปี  ๒5๒5 
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โดยเปดิสอนหลกัสตูรแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์สง่ผลใหก้ารแพทยแ์ผนไทย

ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นมา 

แต่การแพทยแ์ผนไทยก็ยงัคงเปน็เพยีง การแพทย ์“ทางเลอืก” ทีย่งั

ไม่เป็น “ก�รแพทย์คู่ขน�น” ที่มีบทบาทเคียงคู่ไปกับการแพทย์แผน

ปัจจุบันอย่างมีศักดิ์ศรีและถูกใช้ประโยชน์อย่างสมคุณค่าเหมือนเช่นกรณี

ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ที่มีการนำาการแพทย์แผนจีนมาใช้ในระบบบริการ

สขุภาพ ควบคูกั่บการแพทย์แผนปจัจุบนั โดยแพทยแ์ผนจีนต้องมอีงคค์วาม

รูด้า้นแพทยแ์ผนปจัจบุนั และแพทยแ์ผนปัจจบุนัตอ้งเขา้ใจทฤษฎกีารแพทย์

แผนจีนเช่นกัน

อยา่งไรกต็าม เม่ือยอ้นทบทวนสิง่ทีผ่า่นมานบัจากจุดเส่ือมถอยของ

การแพทย์แผนไทยและอุตสาหกรรมยาสมุนไพร หลังจากการออก พ.ร.บ. 

ควบคมุการประกอบโรคศิลปะ ป ี๒479 ท่ีกำาหนดนยิาม “ยาแผนโบราณ” 

ขึน้เปน็ครัง้แรก ก็นบัวา่ สถานภาพของการแพทยแ์ผนไทยและอตุสาหกรรม

ยาสมุนไพรได้รับการ “กอบกู้” ให้ฟ้ืนตัวข้ึนในหลายๆ ด้าน ผ่านการผลักดัน

เรื่องสำาคัญ ดังนี้

เรื่องแรก คือ ก�รผลักดันกฎหม�ยและม�ตรก�รต่�งๆ เพื่อ

พัฒน�ย�สมุนไพรให้ทันสมัย  

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อย. ในฐานะหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน 

ยาแผนโบราณ ไดพ้ยายามแกไ้ขกฎหมายเพือ่ “ปลดลอ็ก”  นยิาม “ยาแผน

โบราณ” ทีก่ำาหนดขึน้ตาม พ.ร.บ.ควบคมุการประกอบโรคศลิปะ ป ี๒479 

ว่า คือ “ยาที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ซึ่งหมายถึงยาที่ผลิต

ขึ้นจากความรู้ที่สืบต่อกันมา ไม่ใช่วิธีการทางวิทยาศาสตร์” หลายครั้ง

เริ่มต้นจากช่วงก่อนปี ๒530 อย. ใช้มาตรการเชิงบริหารเข้ามา

อนโุลมให้ยาสมุนไพรบดผงสามารถนำามาบรรจใุนแคปซลูได ้โดยให้ถอืเปน็

รูปแบบหนึง่ของยาแผนโบราณ เพิม่เตมิจากวธิกีารเดมิท่ีกำาหนดตามคมัภรี์
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แผนโบราณ ๒8 วิธี เรื่องนี้ทำาให้ยาแผนโบราณใช้สะดวกขึ้น อีกท้ังยังด ู

ทันสมัยกว่ายุคที่มาในรูปยาบดผง หรือปั้นเป็นลูกกลอน ฯลฯ

ต่อมาในป ี๒530 นับเปน็ปแีหง่การเปลีย่นแปลงครัง้สำาคญัทีส่ง่ผล

ต่อการพัฒนายาแผนโบราณ เพราะ อย. ได้ออก พ.ร.บ.ย� พ.ศ.๒๕๑๐ 

ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่๕ โดยอนญุาตให ้ยาแผนโบราณสามารถผลติ

ตามกระบวนการที่ใช้ในยาแผนปัจจุบันได้หลายลักษณะ ได้แก่

• ก�รทำ�เม็ดแบบเคลือบน้ำ�ต�ล (Sugar coating tablet) จากเดิม

ที่ทำาได้แค่ปั้นเป็นเม็ดยาลูกกลอน คือ นำาตัวยามาผสมน้ำาผึ้งแล้วปั้นเป็น

เม็ดกลมๆ ยาแผนโบราณสามารถพัฒนารูปแบบให้น่าใช้และคงคุณภาพ

ไวไ้ดน้านขึน้ด้วยการ “เคลอืบน้ำาตาล” ซึง่เปน็กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ที่ต้องนำาตัวยามาตอกเป็นเม็ด จากนั้นลบขอบ นำาแป้งมาเคลือบจึงลงสี

และขดัใหเ้ป็นเงา เพือ่ชว่ยกลบรสขมของยา และเพือ่ใหส้ามารถเกบ็รกัษา

ยาได้นานขึ้น 

• ใช้วธิตีอกอดัย�ใหเ้ปน็เมด็ได ้ ทำาใหส้ามารถพฒันาจากการทำา

ยาเม็ดแบบโบราณด้วยวิธี “อัดเปียก” คือ นำาสมุนไพรมาบด แล้วผสมแป้ง

เปียกหรือน้ำา แล้วกดยาลงไปบนแม่พิมพ์ ได้ยาออกมาเป็นแท่งๆ แล้วนำา

มาตดัเป็นชิน้ๆ ไปสูเ่ม็ดยาทีส่ามารถออกแบบใหส้วยงามสม่ำาเสมอทกุเมด็

แบบยาแผนปัจจุบัน  

• ให้ใช้วัตถุกันเสียได้ จากการใช้น้ำาผึ้ง กำายาน หรือแอลกอฮอล์ 

เพื่อรักษาสภาพในยาแผนโบราณ จากนี้สามารถใช้วัตถุกันเสียจาก

กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีตามชนิดที่กฎหมายกำาหนด ได้แก่ เมทิล-

พาราเบน โพรพิลพาราเบน และเบนโซอิกแอซิด

แม้มีการออกกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ยาสมุนไพรก้าวทันยุคสมัย 

แต่หลังจากนั้นก็ยังต้องใช้เวลานานถึง 7  ปี ในการร่างกฎกระทรวง หรือ 

“กฎหมายลูก” เพื่อให้ยาแผนโบราณสามารถนำาวิธีการแบบวิทยาศาสตร์
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มาพฒันากระบวนการผลติได้  ซ้ำายังเปดิชอ่งไวอ้ยา่งจำากดั ดว้ยสาเหตจุาก

ความไมม่ัน่ใจวา่ คนทำายาแผนโบราณจะเขา้ใจกระบวนการทำายาในระบบ

อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างท่ีชัดเจนคือ  

การอนุญาตให้ใช้สารเคมีที่เป็นวัตถุกันเสียในกระบวนการผลิตได้เพียง  

3 ชนิด จากสารกันเสียท่ีมีอยู่มากกว่า ๑00 ชนิด ในอุตสาหกรรมยา 

แผนปัจจุบัน

อยา่งไรกต็าม ถอืได้วา่ การที ่อย.ผลักดนัให้เกดิกฎหมายเหลา่นีค้อื

ส่วนหนึ่งของ “แรงส่ง” ให้ยาสมุนไพรสามารถแข่งขันหรือเป็น “ทางเลือก” 

คู่ขนานไปกับยาแผนปัจจุบันได้มากกว่าที่เคยเป็นมา ผู้ได้รับประโยชน์ 

ไม่ได้มีแค่ภาคอุตสาหกรรมยาสมุนไพร แต่ยังรวมถึงประชาชน ที่มีโอกาส

ได้ใช้ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีทางเลือกในการลดการใช้ยาที่ผลิตจาก

สารเคมีด้วย

เรื่องที่สอง คือ ก�รพัฒน�กลไกส่งเสริมให้ก�รแพทย์แผนไทย

และสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของระบบส�ธ�รณสุข 

การแพทย์แผนไทยเริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมากเม่ือมีการก่อตั้ง 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในยุคบุกเบิกท่ีนำาโดย พญ.เพ็ญนภ� ทรัพย์เจริญ ซ่ึงเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน

คนแรกของไทยทีบ่กุเบกิการนำาสมุนไพรมาใชร้ว่มกับการรกัษาแผนปจัจุบนั 

ท่ีโรงพยาบาลวังน้ำาเย็น จังหวัดสระแก้ว และเป็นผู้ก่อต้ัง สถ�บันก�รแพทย์

แผนไทย ขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข ทำาให้องค์ความรู้ด้านการแพทย์ 

แผนไทยที่ถูกหลงลืม เริ่มฟื้นขึ้นมาสู่ความรับรู้ของคนในสังคมอีกครั้งหนึ่ง 

และนำามาสู่การต้ังกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยในเวลาต่อมา เพ่ือผลักดัน

ให้มีการนำาสมุนไพรเข้ามาใช้อย่างจริงจังในระบบสาธารณสุขจนสำาเร็จ
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เรื่องที่ส�ม คือ ก�รนำ�ย�สมุนไพรเข้�สู่ระบบ “บัญชีย�หลัก 

แห่งช�ติ”  

ประเทศไทยเริ่มมีระบบบัญชียาหลักแห่งชาติ  (National Drug List) 

ตั้งแต่ปี ๒5๒4 โดย องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นผู้สนับสนุนให้ริเริ่ม

นำามาใช้เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการ

ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

บัญชีนี้เดิมเรียกว่า บัญชีรายการยาที่จำาเป็น (The Essential Drug 

List) หลกัการคอื เพือ่แสดงรายการยาทีต่อ้งเลอืกใชก้อ่น โดยแบง่ประเภท

ยา เริม่จากบัญช ีก. หากใชไ้ม่ได้ผลจงึสัง่จ่ายยา บญัช ีข. ไลเ่รยีงไป เปน็ตน้  

ยาสมนุไพรไม่เคยเขา้ไปอยูใ่นระบบบญัชยีาหลักแห่งชาต ิจนกระท่ัง

หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ปี ๒540 รัฐบาลเริ่มมองเห็นความจำาเป็นในการ

ดูแลค่าใช้จ่ายด้านยาภายในประเทศ และต้นทุนยาสมุนไพรถูกกว่า 

ยานำาเข้ามาก ในปี ๒54๒ จึงมีบัญชียาสมุนไพรปรากฏในระบบบัญชี 

ยาหลักแห่งชาติเป็นครั้งแรก ประกอบด้วย สมุนไพรเดี่ยว ๕ ชนิด ได้แก่ 

ขมิ้นชัน (ช่วยขับลม) ชุมเห็ดเทศ (ยาระบาย) ฟ้�ทะล�ยโจร (แก้ไข้) และ

ยาใช้ภายนอก ได้แก่ พญ�ยอ (แก้พิษงูสวัด) และ ไพล (แก้ปวดเมื่อย)   

สมุนไพรตำ�รับ ๓ ตำ�รับ ได้แก่ ย�ประสะมะแว้ง (แก้ไอขับเสมหะ)  

ย�ห้�ร�ก  (แก้ไข้)  ย�ประสะไพล (รักษาอาการปวดประจำาเดือน) จากน้ัน

ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง ปี ๒556 มีสมุนไพรในระบบบัญชียาหลัก 

แห่งชาติทั้งสิ้น 7๑ รายการ 

ต่อมา หลงัจากรฐัยงัสนบัสนนุใหมี้การใชย้าสมนุไพรในโรงพยาบาล

ผา่นระบบบญัชยีาหลกัแหง่ชาติ เพิม่ขึน้ สง่ผลใหย้าสมุนไพรสามารถพัฒนา

สู่สินค้า “อุตสาหกรรม” เต็มตัว และทำาให้ประชาชนเข้าถึงยาสมุนไพร 

ได้ง่ายขึ้น และหลายชนิดได้รับความนิยมจากประชาชนจนมีการนำามาใช้
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ทดแทนยาแผนปัจจบุนัในวงกวา้ง เชน่ ขม้ินชนั ฟา้ทะลายโจร ไพล เปน็ตน้ 

กลายเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองในระบบสาธารณสุขของ

ประเทศด้วยองค์ความรู้และทรัพยากรในประเทศ

นอกจากนี้ ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยังถือเป็นกลุ่ม 

ยาสมุนไพรที่มีศักยภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็น 

กลุ่มสมุนไพรท่ีมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์สรรพคุณชัดเจน และ

สามารถพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ในสาขาที่มีศักยภาพในการส่งออก เช่น 

การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำาอาง และผลิตภัณฑ์สปา

ประเด็นที่สอง

บ่มเพาะ “ห่วงโซ่อุปทาน” อุตสาหกรรมสมุนไพร
ให้ได้คุณภาพ 

สมัยท่ีผมทำางานอยู่ที่กองยาแผนโบราณ มีผู้ประกอบการมาขอ 

ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ ประมาณ 700-800 สูตรตำารับ แต่ปัจจุบันมี

รวมประมาณ ๒,000-3,000 สูตรตำารับ หรือประมาณ หนึ่งในห้า ของ 

ยาแผนปัจจุบัน  

นั่นเป็นเพราะตำารับยาแผนโบราณของเรามีอยู่จำานวนมาก เพราะ

เป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งสมัยก่อนวัตถุดิบต่างๆ 

หาได้ง่ายในท้องถิ่น วิธีทำายาแบบโบราณจึงทำากันง่ายๆ คือนำามาบด 

เป็นผง หรือทำาเป็นยาลูกกลอน และผลิตจำานวนไม่มาก ทำากันเร่ือยๆ  

ตามกำาลังที่มีเพื่อใช้ในท้องถิ่น ไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมครั้งละมากๆ และ 

สง่ไปขายทัว่ประเทศอยา่งปจัจบุนั จนกระทัง่มี พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒5๑0 บงัคบั

ให ้“ยาแผนโบราณ” ตอ้งขึน้ทะเบยีน โดยผูข้อขึน้ทะเบยีนตอ้งมใีบอนญุาต
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ผลิตยาโบราณเสียก่อน ทำาให้มีโรงงานมาขอขึ้นทะเบียนประมาณ 800-

๑,000 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นจำานวนมาก 

อย่างไรก็ตาม ถ้าเทียบสัดส่วนสูตรตำารับยาแผนโบราณกับยา 

แผนปัจจุบันที่มาขึ้นทะเบียนกับ อย. เป็นมูลค่าการตลาด น่าจะอยู่ที่ราว 

๑0,000 ล้านบาท แต่ในความเป็นจริงมูลค่าการตลาดของยาแผนโบราณ

ในบ้านเรากลับมีเพียง ๑,000 กว่าล้านบาท หรือไม่ถึง ๒ เปอร์เซ็นต์ของ

อุตสาหกรรมยาในภาพรวมเท่านั้น  

นั่นเป็นเพราะผู้ผลิตยาแผนโบราณเป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆ ท่ี

มียอดขายเพียงแสนกว่าบาทต่อปี จากที่เคยพบเห็นจากการลงพื้นที่ 

ตา่งจังหวัด พบวา่สว่นใหญเ่ปน็ “เล่าเตง๊ฟารม์าซ”ี หรอืกจิการในครอบครวั 

และอาศัยการขายยาเป็นเพียงรายได้เสริม ไม่ทำาก็ไม่เดือดร้อน ฉะนั้น 

คงไม่ต้องถามเรื่องมาตรฐานความสะอาด

แต่เม่ือภ�ครัฐต้องก�รส่งเสริมให้ประช�ชนใช้สมุนไพรให้ม�กข้ึน 

ผูบ้รโิภคยอ่มตอ้งก�รคว�มมัน่ใจในคว�มปลอดภยั และเร�คงไมอ่�จ

ย่ำ�อยู่กับที่ในภ�พเช่นนี้ได้อีกต่อไปแล้ว  

ดงัทีไ่ด้กล่าวไวว้า่ อุตสาหกรรมยาแผนโบราณและสมนุไพร มบีรบิท

ที่ต่างจากอุตสาหกรรมยาเคมี ซึ่งไทยเรามีส่วนเกี่ยวข้องแค่ขั้น “ปลายน้ำา” 

เพราะมีบทบาทเฉพาะขั้นตอนนำาวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศมาผลิต

เป็นยาสำาเร็จรูป ในขณะที่อุตสาหกรรมยาแผนโบราณและสมุนไพร เรามี

บทบาทครอบคลุมอุตสาหกรรมตลอดทั้งสาย เร่ิมตั้งแต่ขั้น “ต้นน้ำา” คือ 

การผลติวัตถดุบิ เพราะเราสามารถปลกูหรอืเกบ็เกีย่วจากแหลง่ในประเทศ 

มาสู่ขั้น “กลางน้ำา” คือ การแปรรูปให้เป็นวัตถุดิบเชิงอุตสาหกรรม และ 

ขั้น “ปลายน้ำา” คือ การผลิตเป็นยาสมุนไพรสำาเร็จรูป 



บทเรียน  ชีวิต ความคิด
วินิต อัศวกิจวิรี

95

เพราะฉะนั้น การจะส่งเสริมการผลิตยาแผนโบราณและสมุนไพร 

ให้เป็น “อุตสาหกรรม” ที่มีอนาคตจึงต้องมอง “ภาพใหญ่” ตลอดทั้งสาย 

วา่จะตอ้งทำาอะไรบา้งและทำาอยา่งไร เพือ่ใหก้ารผลติไดม้าตรฐาน วตัถดุบิ

มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้ 

ผู้บริโภคในประเทศและก้าวสู่ตลาดอาเซียนได้อย่างมีศักยภาพ

ทุกวันนี้ม�ตรฐ�นท่ีเกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมผลิตย�สมุนไพร

ของบ้�นเร�มีคว�มก้�วหน้�ไปจ�กเดิมอย่�งม�ก และครอบคลุมท้ัง 

“ห่วงโซ่อุปทาน” ของอุตส�หกรรมประเภทนี้

เริ่มตั้งแต่ “ต้นน้ำา” เรามี ม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้องกับตัววัตถุดิบ ซึ่ง

เดมิไดม้าจากปา่ธรรมชาต ิตอ่มาภายหลงัมีไม่เพยีงพอ จงึเริม่มกีารสง่เสรมิ

การปลกูสมุนไพร การจะทำาใหผ้ลติภัณฑ์สมุนไพรไดม้าตรฐานตอ้งไมม่กีาร

ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ อย่างเช่น เชื้อรา หรือเชื้อโรคต่างๆ ติดมากับดิน 

รวมไปถึงสารเคมีต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง สารโลหะหนักต่างๆ เช่น สารหนู 

ปรอท ตะกั่ว เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีการกำาหนดมาตรฐานวิธีการปลูกที่ด ี

(Good Agriculture Practice-GAP) และการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดี (Good 

Harvest Practice-GHP) เช่น มาตรฐานของน้ำาที่ใช้ในการเพาะปลูก 

กระบวนการเก็บ กระบวนการแปรรูป เช่น ล้างแล้วรีบอบแห้งเลยไหม  

หรือว่าต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อควบคุมความชื้นและป้องกันแมลง เป็นต้น 

ต่อมาคือ “กลางน้ำา” ได้แก่ ม�ตรฐ�นในส่วนของก�รแปรรูป

วตัถดุบิเพือ่ปอ้นสู่โรงง�นผลติย�สมุนไพร เชน่  ลา้งน้ำา ตดัหรอืบด ตาก

แห้งหรืออบ แล้วบรรจุถุง ซึ่งสมุนไพรมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนได้ ทั้งจาก

น้ำาที่ใช้ล้าง ไปจนถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ เช่น มีด เครื่องบด ถุงบรรจุ ฯลฯ 

ปัจจุบันจึงมีการกำาหนดมาตรฐานในส่วนนี้คือ สถานที่และบุคลากรตลอด

ทั้งสายการแปรรูปต้องสะอาด  
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ในบางประเทศทีมี่ความเชีย่วชาญด้านยาสมนุไพรอยา่งเชน่ประเทศ

จนี ใหค้วามสำาคญักบัการแปรรปูวตัถดิุบสมุนไพรให้เปน็สารสกดั ซึง่ใชเ้ปน็

วัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงในขั้นตอนการผลิตยา ในบ้านเราเรื่องนี้ยังทำากัน

น้อย แม้มีโรงงานหลายแห่งเริ่มทำากันบ้าง แต่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร

เสียเป็นส่วนใหญ่ 

มองไกลไปในอนาคต ถา้ในอนาคตผูป้ระกอบการของเรามศีกัยภาพ

ในการผลิตสารสกัดมากขึ้น อย.น่าจะออกกฎเกณฑ์ให้โรงงานผลิตยา 

ต้องซื้อวัตถุดิบจาก “ผู้ขายวัตถุดิบ” ที่ดำาเนินการตามมาตรฐาน GMP ที่ 

อย. กำาหนด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น และ อย. 

สามารถควบคุมดูแลเรื่องของคุณภาพได้มากขึ้น เพราะเมื่อสกัดสารออก

มาแล้ว อย. ต้องเข้าไปตรวจเช็กตัวยาที่ได้ทันที เพ่ือรับประกันคุณภาพ 

โรงงานก็ไม่ต้องเสียเวลาตรวจคุณภาพอีกครั้ง

ในส่วน “ปลายน้ำา” คือ ม�ตรฐ�นกระบวนก�รผลิตย�จ�กสมุนไพร 

เมื่อประมาณปี ๒537 อย.เริ่มนำาเรื่องของ GMP มาใช้กับยาแผนโบราณ

และสมุนไพร แต่ยังไม่บังคับกันจริงจัง โดยให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ

ผู้ประกอบการก่อน กระท่ังต่อมา ผู้ประกอบการยาแผนปัจจุบันต้ังคำาถามว่า 

ทำาไมถึงบังคับเฉพาะยาแผนปัจจุบันให้ทำา GMP ดังนั้น ในปี ๒555 อย. 

ต้องออกกฎหมายบังคับให้โรงงานยาแผนโบราณต้องทำาGMP 

แตเ่พราะคำานงึถงึขอ้จำากดัในหลายๆ ด้านของผูป้ระกอบการยาแผน

โบราณ จึงได้เขียนไว้ในกฎกระทรวงว่า “ทำาตามหลักเกณฑ์การทำายาที่

รฐัมนตรปีระกาศกำาหนด” โดยให ้“แตม้ตอ่” คอื ใหใ้ชม้าตรฐาน GMP ของ

อาเซยีนในขณะนัน้ไปกอ่น เพราะหลกัเกณฑไ์มเ่ขม้งวดมากและการลงทนุ

ไม่สูงเท่ากับยาแผนปัจจุบันที่ต้องทำาตามมาตรฐานยุโรป นั่นคือ GMP 

PIC/s
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อย่างไรก็ตาม ต่อมา อย.ได้ออกประกาศให้เวลาผู้ประกอบการ 

ผลิตยาทุกประเภทค่อยๆ ปรับตัวสู่มาตรฐานเดียวกันภายใน 5 ปี โดยจะ

ครบกำาหนดในปี ๒560

เมื่อถึงเวล�นั้นผมเองก็ไม่แน่ใจว่�ผู้ประกอบก�รผลิตย�แผน

โบร�ณหรือสมุนไพรของเร�จะเหลือรอดอยู่สักกี่ร�ย

ประเด็นที่สาม

ความไม่รู้ คือ อุปสรรคที่ต้องจัดการ

ถงึแมส้ถานภาพของสมนุไพรในบา้นเรากระเตือ้งข้ึนอยา่งชดัเจนใน

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีอุปสรรคหลายอย่างที่ฉุดรั้งไม่ให้ก้าวหน้า

เท่าที่ควร

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมคิดว่าหนึ่งในเรื่องที่สำาคัญคือ คนใน

ระบบสาธารณสขุของเราในภาพรวมยงัมีความรูเ้กีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทย

และสมุนไพรไม่เพียงพอที่จะเข้ามาสนับสนุนให้ไปได้ไกลกว่านี้

บุคลากรกลุ่มแรก ได้แก่ แพทย ์ซึ่งแพทย์ไทยในยุคนี้เกือบทั้งหมด

เป็นแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในยาสมุนไพร จึงไม่กล้า

สั่งใช้ยาสมุนไพร ทำาให้การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลยังมีสัดส่วนน้อย

กว่ายาแผนปัจจุบันอย่างเด่นชัด 

การขาดความรู้ยังนำามาซึ่งทัศนคติในเชิงลบต่อการใช้ยาสมุนไพร 

เช่น กรณี “ใบขี้เหล็ก” ที่มีการศึกษา พบว่ามีสารชนิดหนึ่งมีฤทธิ์คล้ายยา

นอนหลับ เมื่อนำามาใช้แบบยาเดี่ยวๆ ในแบบการแพทย์ตะวันตกโดยขาด

ความรู้อย่างเพียงพอ พบว่า สมุนไพรนี้เป็นพิษต่อตับ จึงทำาให้คนจำานวน

มากมองภาพสมนุไพรในแงล่บ นีค่อืผลจากความไมเ่ขา้ใจ แลว้นำาสมนุไพร
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มาใช้ผิดวิธี คนสมัยก่อนนั้นกินสมุนไพรเป็นอาหาร ในวิถีชีวิต เช่น นำาใบ

ขีเ้หลก็ไปแกง หรือลวกจิม้น้ำาพรกิ ไมไ่ดก้นิเปน็ยาเดีย่วๆ เพราะฉะนัน้การ

จะนำาสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ต้องเข้าใจหลักการเหล่านี้ด้วย  

หรือกรณีของ “กวาวเครือ” ที่วิจัยพบว่า มีสารบางชนิดที่ออกฤทธิ์

เหมือนฮอร์โมนเพศหญิง คล้ายกับถั่วเหลือง แต่กวาวเครือมีฤทธิ์แรงกว่า 

50 เท่า คนสมัยก่อนเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำาเดือนจะกินกวาวเครือ

ทดแทนฮอร์โมนร่างกาย ลดปัญหาจากการขาดฮอร์โมน เช่น โรคกระดูกผุ 

แตด่ว้ยความไม่เขา้ใจจงึมีขอ้กังวล ต้ังสมมติฐานวา่กินแล้วอาจจะไปกระตุน้

มะเรง็เต้านมหรอืเปลา่ แตส่มมตุฐิานนีน้ำาวธิคีดิของยาแบบตะวันตกมาใช้

กับยาสมนุไพรหรอืเปลา่ หากศึกษาใหล้กึจะพบวา่ มผีลการศกึษาหลายชิน้

ท่ีระบุว่า การใช้จากความรูด่ั้งเดิมตอ้งใช้สมุนไพรนีคู้ก่บัสมนุไพรตัวอืน่ด้วย 

เช่น ใช้คูก่บัตรผีลาหรอืนมแพะจงึจะเกดิประสทิธผิลและไม่เกดิผลขา้งเคียง 

ไม่ใช่ใช้เป็นสมุนไพรเดี่ยวแบบยาแผนปัจจุบัน 

ด้วยวิธีคิดที่ขาดความรู้และความเข้าใจอย่างเพียงพอเช่นจึงทำาให้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยหยุดชะงัก ท้ังๆ ท่ีน่าคิดว่า สังคมไทย

เราเริม่เขา้สูส่งัคมผูส้งูวัยมากขึน้ และสมุนไพรหลายๆ ชนดิสามารถเยยีวยา

ความเจ็บป่วยเหล่านี้ได้ เราจะปล่อยให้โอกาสในการพัฒนายาเหล่านี้ 

หลุดลอยไปหรืออย่างไร   

บุคลากรสำาคัญอีกกลุ่มหนึ่ง คือ บุคล�กรใน อย. ของเร�เอง   

แม้กระทั่งบุคลากรที่อยู่ในกระบวนการขึ้นทะเบียนยาของ อย. ยังอาจมี

ความรู้ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับยาสมุนไพร การนำาวิธีคิดแบบ 

การแพทย์แผนปัจจุบันมาใช้กับการขึ้นทะเบียนยากลุ่มน้ีอาจไม่เหมาะสม

หรือไม่ เช่น ยาตัวไหนเป็นตัวออกฤทธิ์ ออกฤทธิ์ที่ไหน ทำาละลายอย่างไร 

เป็นต้น
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การขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ หรือยาสมุนไพรนั้น จำาเป็นอย่างยิ่ง

ทีต้่องเขา้ใจหลกัการหรอืปรชัญาในการรกัษาโรคแผนไทย เชน่ ความรูเ้รือ่ง

ของธาตุทั้ง 4 อีกทั้งเรื่องของ “รสยา” คือ รสร้อน รสเย็น และรสสุขุม ฯลฯ 

ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบในยาแต่ละตำารับ ผู้ประเมินต้องมีความ

เข้าใจเพียงพอว่า ยาที่มาขอขึ้นทะเบียนนั้นถ่ายทอดมาบนหลักการของ

องค์ความรู้ใดจึงจะสามารถเข้าใจบริบทว่า การใส่สมุนไพรตัวน้ันตัวน้ีเข้ามา

นั้นใส่เพื่ออะไร ซึ่งมันมีเหตุผลของมันอยู่ 

ตวัผมเองได้มีประสบการณ์เกีย่วขอ้งกบัผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

ยาแผนโบราณจากการทำาหนา้ท่ีผูอ้ำานวยการกอง และหวัหนา้กลุม่ยาแผน

โบราณนานกว่า 8 ปี ได้มีโอกาสรับรู้องค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้พอสมควร 

ตัวอยา่งหนึง่ทีน่า่สนใจคอื ยาอมแกไ้อของเอกชนรายหนึง่ ซึง่ชาวจนีนยิม

มาซือ้บา้นเรา เพราะมีสมุนไพรตวัหนึง่ทีเ่ปน็สมนุไพรจนีตัวหน่ึงท่ีซึง่มฤีทธิ์

ฝาดสมาน เมื่อกินแล้วจะไปกระตุ้นให้เกิดการหล่ัง secretion ในลำาคอ  

จึงช่วยแก้อาการไอและช่วยขับเสมหะได้ดี ภายหลังเมื่อรุ่นลูกของเขา 

เข้ามาบริหารจัดการ ก็เร่ิมมีการนำาหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเพ่ือ 

คุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานการผลิต จึงทำาให้รู้ว่ามีสารฤทธิ์ฝาดสมาน คือ  

“กาลิกแอซิด” ตัวนี้อยู่ในตำารับยา 

ยาทีด่พูืน้ๆ ทำานองนีแ้ทท้ีจ่รงิแลว้มวีธิกีารผลติทีซ่บัซอ้นอยา่งมาก 

และเวลาทีม่าขึน้ทะเบยีน ผูป้ระกอบการจะอธบิายให้เราฟงัอยา่งละเอยีด 

สิ่งเหล่านี้คือองค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในยาแผนโบราณ ซึ่งยากที่คนทั่วไปจะ

เข้าถึงได้ แต่บุคลากรของ อย. มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และสะสมเป็นคลัง

ความรู้ สิ่งนี้ถือได้ว่าเป็น “จุดแข็ง” ของเรา ในฐานะผู้กำากับและออกใบ

อนุญาตที่สามารถเข้าถึงข้อมูล สะสมองค์ความรู้  ถ้าเราให้ความสนใจ  

เปิดใจรับและเข้าใจภาคเอกชนมากขึ้น เราจะสร้างประโยชน์ได้มากมาย 

ในระยะยาว
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ทา้ยสดุคอื การจดัการความรู ้ความรูเ้หลา่นีเ้ปน็เหมอืน “ขมุทรพัย”์ 

ที่เราต้องรักษา เช่น แปลตำาราสำาคัญ ทำาฐานข้อมูล ที่ประชาชนเข้าถึงได้ 

เพ่ือสง่เสริมได้อยา่งถกูตอ้ง โดยเฉพาะเพือ่สรา้งการยอมรบัในเวทีอาเซียน 

และเพ่ือปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาของเรา ไม่ให้ถูกฉกฉวย เช่นกรณี 

เปล้าน้อย เป็นต้น  

นอกจ�กคว�มไม่รู้เพร�ะข�ดก�รยอมรับ เรียนรู้ หรือรับฟัง  

อกีสิง่หนึง่ทีก่ระบวนก�รขึน้ทะเบียนย�ของ อย. กอ็�จสร�้งปญัห�และ

อปุสรรคตอ่ก�รพฒัน�อตุส�หกรรมย�สมนุไพร คอื ก�รให้แก้ไขข้อมลู

เพร�ะข�ดคว�มเข�้ใจ เช่น เม่ือเขามาขอขึน้ทะเบยีน ถ้าคนรบัขึน้ทะเบยีน

ไมเ่ขา้ใจ และพยายามไปแกไ้ขสตูรดัง้เดมิของเขากอ็าจทำาใหก้ารเกบ็ขอ้มลู

ที่เป็น “ภูมิปัญญา” ผิดไปได้

เวลาขึน้ทะเบยีนยากลุม่นี ้เราจำาเป็นต้องเขา้ใจตรรกะในการตัง้ตำารบั 

อย่าเพิง่พยายามไปแกไ้ขของเขา เพราะนัน่คือ ภูมปิญัญาตัง้แตปู่ย่า่ตายาย 

บางครั้งการไปตัดสูตรเขาหมด โดยบอกเขาว่า ใส่อะไรกันเยอะแยะ ทำาให้

ผูบ้รโิภคกนิสมนุไพรโดยไมจ่ำาเป็นเปลา่ๆ คอื ใช้วธิคิีดแบบยาแผนปจัจบุนั 

แต่ในยาแผนโบราณน้ัน การใส่อะไรลงไปมันมีเหตุผลของความเป็น  

“สูตรตำารับ” เพียงแต่เราอาจยังไม่เข้าใจเหตุผลตรงนั้นทะลุปรุโปร่ง 

ดังนั้น หากเราต้องการจะสร้าง “แต้มต่อ” เพื่อยกระดับยาสมุนไพร 

ให้เข้ามาสู่การแพทย์คู่ขนานได้ จำาเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องตระหนักถึงความ

สำาคัญของการทำาฐานข้อมูลบนฐานความรู้ที่ชัดเจน พร้อมกับเปิดรับและ

เข้าใจภาคเอกชนให้มากขึ้น รวมทั้งสร้างผู้เชี่ยวชาญท่ีเข้าใจหลักการของ

แพทย์แผนไทยก็จะช่วยยกระดับยาสมุนไพรต่อไปได้อีกยาวไกล 

อย่าทอดทิ้งให้เป็นเหมือนที่ผ่านๆ มา ที่ยาแผนโบราณเป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยมีใครสนใจ และมักเป็นทางเลือกสุดท้ายสำาหรับ 

คนที่ “จนแต้ม” แล้ว 
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ประเด็นที่สี่

มาตรการต้องก้าวหน้าจึงนำาพาสมุนไพรไปรอด

จากที่ได้กล่าวมา คงพอทำาให้เห็นภาพว่า อุตสาหกรรมยาสมุนไพร

มคีณุคา่ต่อเศรษฐกจิและสงัคมไทยอยา่งไร อีกท้ังยงัมศีกัยภาพท่ีจะพฒันา

ให้เกิดการต่อยอดได้อีกมาก แต่จะเกิดเป็นจริงได้ ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน

ร่วมกันหลายด้าน ดังนี้

ประก�รแรก จัดสถ�นะย�สมุนไพรให้แพร่หล�ยและใช้ได้ใน 

วงกว้�ง 

ทุกวันน้ี มีหลักฐานยืนยันว่า ยาสมุนไพรของเรามีสรรพคุณท่ีต่อยอด

ระดับโลกได้ เช่น ยาหอม ซึ่งมีฤทธิ์บำารุงหัวใจ ทุกวันนี้ถูกพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์จากเป็นผงชงละลายน้ำาอย่างแต่ก่อน ให้ใช้ง่าย พกพาสะดวก 

เช่น ทำาเป็นเม็ดเล็กๆ ให้อมง่าย ฯลฯ ใครๆ ก็ใช้ได้ 

ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมคิดหาวิธีพัฒนารูปแบบยาสมุนไพรโดยนำา

ไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทำาให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้ว อย. 

เข้ามาสนับสนุนให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นได้  

ด้วยการทำาให้เป็น “ยาสามัญประจำาบ้าน” 

ในช่วงที่ผมยังเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยาแผนโบราณเมื่อประมาณ 

๒0 ปีก่อน ได้พยายามผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงยาแผนโบราณได้ง่ายขึ้น 

โดยใช้วิธีแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำาบ้าน  

ที่ใช้แก้กลุ่มอาการง่ายๆ ซึ่งมีส่วนประกอบของสมุนไพร ปลอดภัย และมี

ประวัติการใช้มานาน ให้สามารถขอข้ึนทะเบียนเป็นยาสามัญประจำาบ้านได้  

ยาสามัญประจำาบ้านเป็นยาที่ขายได้ทุกท่ีแม้แต่ตามร้านชำา ทำาให้

คนเข้าถึงยาสมุนไพรกลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำาให้ผู้ประกอบการ
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สนใจพัฒนายาสมุนไพรมากขึน้ด้วย โดยมีผูป้ระกอบการมาขอขึน้ทะเบียน

กันมาก จากเดิมที่มีเพียง ๒7 ตำารับ ขยายเพิ่มเป็น ๒5 กลุ่มอาการ ทำาให้

ประชาชนเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น ผลข้างเคียงที่ต้องระวังก็คือ ผู้ประกอบการ

บางกลุม่ท่ีฉวยโอกาสในการทำาผดิกฎหมายได้ เชน่ นำารถไปเรข่ายยา มกีาร

โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น

ประก�รทีส่อง จัดก�รกับกฎหม�ยและม�ตรก�รท่ีสร�้งอปุสรรค

อย่�งเหม�ะสม 

ดังท่ีได้กล่าวไว้ว่า มาตรฐานการผลิตยาท่ีสากลยอมรับตามมาตรฐาน

ยุโรป หรือ GMP PIC/s ซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย

ไปสูม่าตรฐานสากล และเปิดตลาดได้กวา้งไกลขึน้นัน้ อาจสง่ผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมยาแผนโบราณหรอืสมุนไพรไทย ท่ีตอ้ง “ปนีบนัได” โดยทีไ่มม่ี

ความพร้อม เพราะมีกำาลังความรู้ ทุน และทรัพยากรด้านอื่นๆ ต่ำากว่า

อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันมากมายนัก จึงจำาเป็นท่ีภาครัฐ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง อย. ควรคิดหาลู่ทางลดอุปสรรคในเรื่องนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมยา

สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเติบโต นำาไปสู่การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ

และฐานเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ท่ีผ่านมา อย.ได้นำาเคร่ืองมือหน่ึงคือ “การจัดการความเส่ียง” เข้ามา

ช่วยเหลือผู้ประกอบการยาแผนโบราณ โดยทำาความตกลงในเบื้องต้นกับ 

PIC/s โดยประกาศใช้ในปี ๒559 ว่า ในกรณีการผลิตยาที่ค่อนข้างเสี่ยง 

เช่น ผลิตยาแบบเคลือบ หรือมีการใช้สารเคมีเข้ามาในกระบวนการผลิต 

หรอื มยีอดจำาหนา่ยจำานวน ๒0 ล้านบาท กำาหนดให้ตอ้งทำาตามมาตรฐาน 

GMP PIC/s ภายในปี ๒560 เป็นภาคผนวก ก ส่วนผู้ประกอบการท่ี 

ยอดขายไม่ถึง ๒0 ล้านบาท ให้ทำาเป็นภาคผนวก ข หมายความว่า  

จากหลักเกณฑ์ทั้งหมด 300 ข้อ ขอบังคับใช้บางส่วนก่อน เช่น บังคับใช้ 

๑00 ข้อก่อนส่วนที่เหลือไล่ทำาไป ส่วนโรงงานที่ผลิตยาสำาหรับใช้ภายนอก 
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เชน่ ยาหมอ่ง ทำาลกูประคบ ขอใหบ้งัคับนอ้ยลงประมาณมาตรฐานอาเซยีน 

ทำาเป็นภาคผนวก ค เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโรงงานเล็กๆ ใน 

ท้องถิ่นเหล่านี้

ประก�รที่ส�ม จัดทำ� “ร่�งกฎหม�ยผลิตภัณฑ์ย�สมุนไพร” ขึ้น

โดยเฉพ�ะ 

จากเดิมที่ พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒5๑0 รวมเอายาทุกประเภทไว้ใน

กฎหมายฉบับเดยีว ท้ังทีม่รีายละเอยีดแตกตา่งกนัอยา่งมาก จนกลายเปน็ 

กรอบทีส่รา้งอุปสรรคต่อการพฒันายาในแต่ละประเภท รวมทัง้ยาสมุนไพร 

จึงนำามาสู่แนวคิดในการจัดทำาร่าง “กฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ขึ้นมา

เป็นการเฉพาะ โดยภาคเอกชนเป็นผู้ผลักดันผ่านทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ตามทีก่ฎหมายรฐัธรรมนญูระบใุห้สมาชกิสภานติบิญัญตั ิ๒5 คน สามารถ

เข้าชื่อเสนอกฎหมายให้รัฐบาลพิจารณาได้

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายฉบับนี้

ด้วย และเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายท่ีจะช่วยขจัดอุปสรรคในการพัฒนา

อุตสาหกรรมยาสมุนไพรได้

ร่างกฎหมายฉบับน้ีนำาแนวคิดมาจากกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย 

Complementary Medicine และกฎหมายของแคนาดา ที่เรียกว่า Natural 

Health Product Act มุ่งสร้างแนวทางการกำากับดูแลผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิด

ความคลอ่งตัวมากขึน้ โดยจากเดิมทีก่ฎหมายกำาหนดให้ยาทุกประเภทต้อง

ขึ้นทะเบียน และต้องมีการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพก่อนจึงจะ

สามารถขึ้นทะเบียนได้ แต่แนวคิดของออสเตรเลียจะทำาเป็น Positive List 

คือสร้างแนวทางกำากับดูแล โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

๑. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความปลอดภัย มีประวัติ 

ใช้มานาน ให้ใช้วิธีการจดแจ้ง ไม่ใช้การขึ้นทะเบียน
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๒. ยาโบราณที่ไม่ซับซ้อน ให้ใช้วิธีแจ้งรายละเอียด เช่น สูตรยา 

เป็นอย่างไร ใครผลิต ผลิตที่ไหน 

3. ยาโบราณและสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ  

เบาหวาน เป็นต้น ให้ใช้วิธีการขึ้นทะเบียน จากเดิมท่ียาเหล่านี้ติดกรอบ 

คำาว่า “ยาโบราณ” มาจากความรู้ที่สืบต่อกันมาไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์  

กฎหมายฉบับนี้จะช่วย “ปลดล็อก” ได้ สอดรับกับแนวทางของอาเซียนที่

ได้วางแนวทางการกำากบัผลติภัณฑ์ตามความเสีย่ง 3 กลุ่ม และการควบคมุ

สถานที่ผลิตตามหลักการ GMP ก็จะล้อไปตามหลักเกณฑ์ความเสี่ยงของ

ผลิตภัณฑ์เช่นกัน 

ขณะนี ้มีรา่งกฎหมายทีจ่ดัทำาโดย คณะกรรมาธกิารการสาธารณสขุ 

สนช. และร่างกฎหมายฉบับนี้ รอเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อม

รา่งกฎหมายฉบบักระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ อย. และ กรมพฒันาการแพทย์

แผนไทย ช่วยกันร่างขึ้นมา หลักการไม่ต่างกันมากนัก เพียงแต่ร่างฉบับ

กระทรวงฯ เพิ่มเติมในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการตามกฎหมาย 

ให้มีสัดส่วนของภาคราชการเข้าไปด้วย

ประก�รที่สี่ ปรับปรุงระบบก�รขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

อีกแนวทางหนึ่ง คือ อย. ต้องปรับแก้ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการขึ้น

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ จากที่กฎหมายกำาหนดให้ผู้ที่มาขึ้นทะเบียนยาโบราณ

ต้องมีใบอนุญาตผลิตยาโบราณ ทำาให้ต้องไปตั้งโรงงานก่อนจึงจะขอขึ้น

ทะเบียนยาได้  ขณะทีใ่นตา่งประเทศอนญุาตใหเ้จา้ของผลติภัณฑส์ามารถ

มาขึ้นทะเบียนได้เลย โดยไม่จำาเป็นต้องมีใบอนุญาตผลิต เพียงแค่แจ้งกับ

หน่วยงานว่ายาที่ขอขึ้นทะเบียนนี้ให้โรงงานไหนผลิต โดยเขาจะมีระบบ

โรงงานกลางทีท่ำาหนา้ทีร่บัจา้งผลติด้วย วธีินีจ้ะทำาให้ปรมิาณโรงงานท่ีมอียู่

กว่า 800 แหง่ทัว่ประเทศ ซึง่มากเกนิความจำาเปน็เพราะสรา้งภาระในการ

กำากบัดแูล ลดจำานวนลง เหลอืเฉพาะโรงงานทีไ่ดม้าตรฐานจรงิๆ ทำาหนา้ที่

รับจ้างผลิตให้กับผู้ประกอบการรายต่างๆ
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ประก�รที่ห้� สร้�งม�ตรก�รสนับสนุนก�รลงทุน  

ขณะท่ีผูป้ระกอบการตอ้งลงทนุเพือ่ใหไ้ด้มาตรฐาน GMP ทีเ่ขม้งวด

มากข้ึน รวมท้ังมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ภาครัฐก็ควรมีบทบาทสนับสนุน

ใหอ้ตุสาหกรรมยาแผนโบราณและสมุนไพรของเราสามารถอยูร่อดไดอ้ยา่ง

เข้มแข็ง บางเรื่องได้มีการดำาเนินการไปแล้ว บางเรื่องยังอยู่ระหว่างการ 

ผลักดัน เช่น 

• ม�ตรก�รด้�นก�รลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรมควรเข้ามาช่วย

สนบัสนนุการลงทนุใหแ้กอุ่ตสาหกรรมยาแผนโบราณและสมนุไพรดว้ย เชน่ 

มีมาตรการทางภาษี รวมถึงเร่งศึกษามาตรการการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-

Tariff Barrier - NTBT) และอุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค (Technical 

Barrier to Trade - TBT) ด้านยาของประเทศต่างๆ และเจรจาเพื่อลดการ

กีดกันทางการค้า ที่ผ่านมา อย.ได้เจรจากับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วว่า

ให้อุตสาหกรรมน้ีปลอดภาษีได้ 5 ปี ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมกำาลัง 

ผลักดันในเชิงนโยบายเรื่องนี้อยู่

• ม�ตรก�รใช้งบประม�ณรัฐเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมย� ขณะนี้

รัฐบาลกำาลังแก้ไขระเบียบเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำางบประมาณ

ของหน่วยงานประมาณ ร้อยละ 30 มาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมได้

• ม�ตรก�รช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจ�กนโยบ�ยเศรษฐกิจ 

กระทรวงพาณิชย์มีกองทุนช่วยเหลือภาคส่วนท่ีได้รับผลกระทบจากการ

เปิดเสรีทางการค้า ต้ังงบประมาณไว้ ร่วม ๑00 ล้านบาท เพียงแต่ท่ีผ่านมา

เราไม่รู้ เมื่อรู้แล้วเราก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาโบราณได้ เช่น โรงงานท่ี

ต้องการทำา GMP ต้องการที่ปรึกษา เขาก็เขียนโครงการขึ้นมาว่า ขอเงิน

สนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อจ้างที่ปรึกษา 

• ม�ตรก�รสนับสนุนด้�นวิช�ก�ร ที่ผ่านมา อย.ได้เตรียมความ

พร้อมผู้ประกอบการมาพอสมควร และตอนน้ีก็กำาลังเตรียมทำาคู่มือและ
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หลักสูตรอบรมต่างๆ เพ่ือสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้ประกอบการ นอกจากน้ี 

ยังช่วยสนับสนุนในเรื่องการจัดหาผู้เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาต่างๆ ให้แก่

ภาคเอกชน รวมไปถงึการชว่ยเขียนและเสนอโครงการขอทนุสนบัสนนุจาก

ภาครัฐ

ประก�รที่หก มีนโยบ�ยที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

การสง่เสรมิสมนุไพรตอ้งทำาอยา่งครบวงจร ตัง้แต่ตน้น้ำาถงึปลายน้ำา 

และต้องทำาอย่างบูรณาการ จึงเป็นที่มาของการจัดทำา “แผนยุทธศาสตร์

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ขึ้นมา ที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุนไพร

ทัง้หมด ไมเ่ฉพาะแคเ่รือ่งของยา แตย่งัรวมถึงเครือ่งสำาอาง และผลติภณัฑ์

เสริมอาหารด้วย 

เมื่อนโยบ�ยชัดเจนก็จะทำ�ให้ขับเคลื่อนง�นได้อย่�งมีทิศท�ง

และเกิดพลัง  

ประเด็นที่ห้า

ภูมิปัญญาไทยคือ “เพชรที่รอการเจียระไน”

ภมูปัิญญาไทยดา้นการแพทย์ของไทยนัน้มกีารสัง่สมมานาน ตัง้แต่

ในรูปของคัมภีร์ใบลาน ตำาราเหล่านี้ถูกเผาทำาลายไปมากในสมัยกรุงศรี 

อยุธยา 

กระทัง่ถงึยคุทีก่ารแพทยแ์ผนปจัจุบนัแพรห่ลายเข้ามาในสมยัรชักาล

ที ่4 แหง่กรงุรตันโกสนิทร ์ความรูเ้กีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพร

ในบ้านเราสูญหายไปมาก ตำาราที่เหลืออยู่เป็นการเขียนขึ้นมาใหม่ ซึ่งก ็

ถูกบ้างผิดบ้าง รัชกาลที่ 5 จึงสั่งให้มีการสังคายนาความรู้เกี่ยวกับการ

แพทย์แผนไทยขึน้ ทัง้ในสว่นท่ีเปน็ตำารา และวธีิการรกัษา จนเกดิเปน็ ตำารา
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แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับหลวง ซึ่งเป็นตำาราที่รวบรวมองค์ความรู้

ดัง้เดมิ ทวา่ ไมไ่ดห้มายความวา่ทกุอยา่งอยูใ่นตำาราเลม่นีเ้ลม่เดยีว เพราะ

ยังมีตำาราอื่นๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ เช่น จารึกวัดโพธิ์ คัมภีร์

ใบลานต่างๆ ที่อยู่กับชาวบ้านบ้าง อยู่ในวัดบ้าง 

ต่อมา รัฐบาลจึงได้ต้ัง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ข้ึนมาทำาหน้าท่ี

รวมรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้ให้มากที่สุด ทั้งเพ่ือนำาองค์ความรู้ไปพัฒนา

ต่อยอด และเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่ให้ใครมาฉกฉวยไป เหมือน

เช่นกรณี สมุนไพรเปล้าน้อย ที่หลังจากนักวิจัยญี่ปุ่นมาศึกษาวิจัยพบ

สมุนไพรตัวหนึ่งในตำารับยาไทย คือ เปล้าน้อย สามารถรักษาอาการปวด

ท้องโรคกระเพาะได้ ก็ได้นำาเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอด โดยสกัดสารสำาคัญ 

ที่ตั้งชื่อว่า “เปลาโนทอล”  ใช้เป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหาร แล้วนำาไป

จดสิทธิบัตร กลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทผู้ค้นคว้าไปในที่สุด 

หลังจากที่ได้รับบทเรียนจากเรื่องเปล้าน้อย ประเทศไทยจึงจัดทำา

กฎหมายขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญา นั่นคือ พ.ร.บ.คุ้มครอง

และส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งคุ้มครอง ๒ 

เรื่อง คือ ตำารับยา และ ตำารายา เพื่อนำามาขึ้นทะเบียนและเขียนเป็นตำารับ 

ตำารายาของชาติ อีกทางหนึ่งคือ ตำาราส่วนบุคคล เช่น ยาสตรีเพ็ญภาค, 

ยาอมตราตะขาบ 5 ตัว ฯลฯ เป็นองค์ความรู้ส่วนบุคคลที่รัฐต้องให้ความ

คุ้มครอง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพิสูจน์สิทธิทางภูมิปัญญา ส่ิงหนึ่งท่ี

พิสูจน์ได้คือ ดูว่าใครมาขึ้นทะเบียนก่อน และเพ่ือเป็นฐานสำาหรับการใช้

ประโยชน ์ตอ่ยอด โดยกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยมหีนา้ทีต่อ้งเกบ็รกัษา

ทะเบยีนยาเหลา่นีไ้ว ้ปอ้งกนัไม่ใหส้ญูหายกรณท่ีีผู้ครอบครองสทิธิเ์สยีชวีติ 

เพราะสุดท้ายคือ สมบัติของชาติ

องค์ความรู้ด้านสมุนไพรได้รับการสืบทอดกันมานาน อาจมีความ 

คลาดเคลื่อนไป ปัจจุบันมีการใช้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาช่วย 
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ทำาให้เกดิองคค์วามรูเ้พิม่เตมิมากมาย ตลอดจนการพฒันาดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายมาก ต้องมี 

การรวบรวม จัดทำาองค์ความรู้ที่ชัดเจน และมีมาตรการส่งเสริมเผยแพร่

องค์ความรู้ที่หลากหลาย

ฉะนั้น สิ่งที่ อย. ควรเร่งทำาคือ การรวบรวมและบันทึกข้อมูลไว้ให้

มากทีส่ดุ โดยพยายามไมไ่ปแทรกแซงหรอืแกไ้ขดว้ยวธิคีดิแบบปจัจบุนั เพือ่

รักษาตำาราโบราณไว้ศึกษา

นอกจากน้ี ต้องจัดทำาฐานข้อมูลท่ีมีข้อมูลหลักครบถ้วน ท้ังช่ือท้องถ่ิน 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาทำางานตรงนี้ ต้องมีความรู้ในเรื่อง (๑) 

ตัวยา (๒) ชื่อสมุนไพร (3) ระบบฐานข้อมูลและระบบไอที และ (4) ทำาให้

เป็นภาษาสากล คือ ต้องถอดคัมภีร์ออกมาเป็นภาษาที่อ่านเข้าใจร่วมกัน 

จัดทำาให้เป็นมาตรฐาน และแปลเป็นภาษาอังกฤษ

บริบทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสมุนไพร ทั้งในมิติด้านความ

มัน่คงทางดา้นยา มติขิองการแขง่ขนัทางการคา้ มติดิา้นเศรษฐกจิ สะทอ้น

ให้เห็นว่า ทุกวันนี้ “ภูมิปัญญา” ถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง

อย. มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง เราไม่อาจจำากัดบทบาท 

เป็นเพียงแค่ผู้รอขึ้นทะเบียนหรือออกกฎระเบียบกำากับดูแล แต่ยังต้อง

เข้าไปเกี่ยวข้องในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การมีบทบาทสนับสนุนให้

อุตสาหกรรมยาสมุนไพรเติบโตอย่างเข้มแข็ง 

เราต้องเตรียมความพร้อม อย่าให้ใครฉกฉวยทรัพย์สินทางปัญญา

ของประเทศไปเหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ทุกวันนี้ ยาแผนโบราณ 

ของเราถูกต่างชาติเข้ามาศึกษาอย่างละเอียด อย่างเช่น ยาหอม ที่พบว่า 

มฤีทธิบ์ำารงุหัวใจจรงิ ด้วยฤทธ์ิสมุนไพรทีอ่ยูใ่นยาหอมคอื เกสรท้ังห้า หลาย

ประเทศเคยมาศึกษาค้นหาคัมภีร์ทั่วประเทศไทย เพื่อที่จะแสวงหาความรู้

วา่สตูรยาหอมบา้นเรามกีีต่วั ตา่งชาตเิขามศีกัยภาพในเรือ่งของเทคโนโลยี
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ที่จะไปแยกสารสกัดได้ ขณะที่เรายังไม่มีศักยภาพเพียงพอ แต่เราเป็น

เจ้าของภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่  ดังนั้น เราถึงต้องเก็บรวบรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้

ได้ก่อน วันนี้เราอาจยังไม่เข้าใจ แต่อีก ๑0 ปี ข้างหน้า เราอาจจะเริ่มรู้มาก

ขึ้น หน้าที่สำาคัญจึงอยู่ที่การสืบทอดและเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้ครบ 

ทีส่ำาคญัไมน่อ้ยกวา่กนัคอื การเกบ็ขอ้มลูโดยไปแทรกแซงแกไ้ข โดย

เฉพาะในขั้นตอนการประเมินยาที่มาขอขึ้นทะเบียน  ซึ่งที่ผ่านมา อย.ใช้

วธิกีารตัง้คณะอนกุรรมการหรอืผูเ้ช่ียวชาญ ซึง่สว่นใหญอ่ยูใ่นระบบราชการ

ที่มีองค์ความรู้เฉพาะส่วนกลาง ขณะที่เรื่องของยาสมุนไพรหรือยาแผน

โบราณต้องอาศัยองค์ความรู้ที่แปรผันไปตามภูมิภาคและท้องถิ่นด้วย 

ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบการขอขึ้นทะเบียน ถ้าคนรับขึ้นทะเบียนไม่

เข้าใจก็อาจไปแก้ไขสูตรดัง้เดมิของเขา ทำาให้การเกบ็ข้อมลู “ภูมปิญัญา” ที่

สืบทอดมาจากบรรพบุรุษผิดเพี้ยนไปอย่างน่าเสียดาย 

และอ�จสูญห�ยไปตลอดก�ล
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“นวัตกรรม” ในบริบทของอุตสาหกรรมยาบ้านเรา 
ไม่ต้องมองไปถึงขั้นของใหม่ที่ไม่เคยมีในโลกนี้มาก่อน 
เอาแค่สิ่งที่แตกต่างไปจากของเดิมที่เคยทำาๆ กันอยู ่

ก็ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแล้ว ที่สำาคัญคือ ต้องใช้ประโยชน์ได้จริง

“นวัตกรรม” อุตสาหกรรมยา
ภารกิจท้าทายแห่งอนาคต
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จากคำาว่า “ก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์” (Research and 

Development - R&D) ซ่ึงเคยเป็นท่ีคุ้นปากคุ้นหูกันในแวดวง

อุตสาหกรรมยาเป็นอย่างดี ดูเหมือนในวันน้ี คำาใหม่ท่ีดูทันสมัยกว่า 

น่ันคือ “นวัตกรรม” (Innovation) ได้เข้ามาแทนท่ี “อาร์ แอนด์ ดี” เสียแล้ว

อย่างที่ทราบกันว่าความหมายอย่างกว้างๆ ของคำาว่า “นวัตกรรม” 

ก็คือ ของใหม่ๆ แต่สำาหรับในบริบทของอุตสาหกรรมยา ผมคิดว่าเรา 

ไมต้่องมองไปถงึขัน้ของใหมท่ีไ่มเ่คยมใีนโลกนีม้ากอ่น เอาแคส่ิง่ทีแ่ตกตา่ง

ไปจากของเดิมที่เคยทำาๆ กันอยู่ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแล้ว ที่สำาคัญคือ 

ต้องใช้ประโยชน์ได้จริง 

ถ้ามองในมุมนี้ นวัตกรรมในอุตสาหกรรมยาจึงไม่ได้มีแต่สิ่งที่ต้อง

ลงทุนมหาศาล หรือใช้เทคโนโลยีก้าวล้ำานำายุค ประเทศไทยเราเองก็สร้าง

นวัตกรรมยาอยา่งง่ายๆ ได้ ด้วยการแปรรปูสิง่ทีเ่รามอียา่งเชน่ ยาสมนุไพร 

จากของเดิมให้ดีข้ึน เกิดประโยชน์มากขึ้น หรือมีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ 

เพิ่มขึ้น

การสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานับวันจะยิ่งมีความสำาคัญ 

มากขึ้นเรื่อยๆ เหตุผลที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ เพื่อก�รสร้�งเศรษฐกิจ 

เหตผุลทีส่ำาคัญไม่นอ้ยกวา่กนัแต่อาจมองไม่เหน็เดน่ชดัเทา่กคื็อ นวตักรรม

มีคว�มสำ�คัญต่อก�รเข้�ถึงย� เพราะการคิดค้นยาใหม่ๆ ท่ีทำาให้ผู้ใช้ 

ได้รับผลข้างเคียงหรืออันตรายน้อยลง เช่น การพัฒนายาชีววัตถ ุซึ่งผลิต

จากสิ่งมีชีวิต ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้กำาลังมีแนวโน้มว่าจะสำาคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 

เพราะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยลดการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย, การพัฒนา

ยาบางตัวเพือ่ทดแทนยาทีต่อ้งนำาเขา้จากตา่งประเทศ ยงัชว่ยให้ประชาชน

ได้ใช้ยาในราคาถูกลง รวมไปถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำาให้ใช้ได้ง่ายขึ้น 

สะดวกยิ่งขึ้น เหล่านี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงยาแก่ผู้ป่วยทั้งสิ้น
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เหตุผลสุดท้ายท่ีทำาให้เร่ืองนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยาเป็นเร่ือง

สำาคัญกค็อื เพราะเปน็เรือ่งเกีย่วขอ้งกบัก�รพัฒน�ประเทศ อตุสาหกรรม

อะไรก็ตามที่ไม่คิดอะไรใหม่ก็ต้องอยู่แบบซังกะตายและรอวันตายเท่าน้ัน 

หากเรามีนโยบายของประเทศในการกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานพยายามคิด

ทำาสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม อุตสาหกรรมของเราก็จะเก่งขึ้น และมีศักยภาพ

ในการไปแข่งขันกับสากลได้ 

แต่ก็อย่างที่ผมได้เคยเล่าไปในบทก่อนๆ ว่า สถานการณ์ของ

อตุสาหกรรมยาในประเทศไทยในขณะนียั้งอ่อนแอเรือ่งการวจัิยและพัฒนา 

เร่ืองน้ีได้สะสมมานานจนทำาให้ความสามารถของเราค่อยๆ ลดน้อยถอยลง 

จนไมส่ามารถแขง่ขนัหรอืกา้วตามทนับรษิทัต่างชาตทิีผ่ลติยาใหม่ๆ  แพงๆ 

ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้ ทุกวันนี้เราจึงต้องพึ่งพายาแพงๆ และยาที่นำาเข้า

จากต่างประเทศเป็นหลัก อีกทั้งแนวโน้มนี้ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย

ตัวอย่างหนึ่งของ “โอกาส” ที่หลุดมือไปเพราะเราไม่เตรียมฐาน

ความรู้เรื่องนี้ก็คือ เรื่องของผลิตภัณฑ์ยาจากชีววัตถุ ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่มี

ความสำาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่น การผลิตวัคซีน หรือพวก Biological 

Product คือยาที่ผลิตจากการนำาเซลล์หรือสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิต เช่น  

เสต็มเซลล์, ผลิตภัณฑ์จากเลือด ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเลือด พลาสมา ฯลฯ  

มาเขา้สูก่ระบวนการทีซ่บัซอ้น เชน่ การสกดัเอาเฉพาะสารประกอบโปรตนี

ตัวใดตัวหนึ่งมาทำาให้บริสุทธิ์ ฯลฯ จนกลายเป็นยาที่ใช้สำาหรับกระตุ้นการ

ทำางานของร่างกายให้เกิดภูมิต้านทาน หรือเกิดการฟื้นฟูตัวเอง อย่างเช่น 

ยาอพีโีอ (EPO-Erythropoietin) ซึง่เปน็ยาทีช่ว่ยกระตุน้ไขกระดกูใหค้วบคมุ

การสร้างเม็ดเลือดแดง ใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดไปจนถึงโรคไต  

ก็เป็นยาตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านเราปัจจุบัน

หลายคนอาจไมเ่ชือ่วา่ เมือ่ ๑0-๒0 ปกีอ่น แมแ้ตเ่กาหลใีตก้ย็งัตอ้ง

มาดูงานเรื่องการผลิตยาชีววัตถุในเมืองไทย มาถึงวันนี้ เขาก้าวไปเป็น 
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หนึ่งในประเทศแถวหน้าของเรื่องนี้ไปแล้ว ในขณะท่ีเราอ่อนแอกว่ามาก 

แมก้ระท่ังวัคซนีเกอืบทัง้หมดท่ีใช ้เราตอ้งอาศยัการนำาเขา้จากตา่งประเทศ 

เพราะครั้งหนึ่งเราเคยมีนโยบายทำานอง “ซื้อเอาถูกกว่า” จนไม่ได้สะสม

ฐานความรู้เรื่องพวกนี้ไว้เลย

นอกจากเรือ่งของ ก�รข�ดนโยบ�ยสนบัสนุน ท่ีทำาให้อุตสาหกรรม

ยาในบ้านเราอ่อนแอด้านการพัฒนานวัตกรรม ยังมีอีก ๒ สาเหตุสำาคัญที่

เกี่ยวข้อง

เรือ่งแรกคอื ข�ดก�รบรูณ�ก�รกนัระหว�่งหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง

ในก�รวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อนำ�ไปสู่ก�รใช้ประโยชน ์ เริ่มต้น

ตั้งแต่หน่วยสนับสนุนทุนวิจัย ไปจนถึงการส่งเสริมให้นำาผลวิจัยไปสู่การใช้

ประโยชน์

นอกจากหน่วยงานหลัก คือ สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรายังมีหน่วย

สนบัสนนุการวจิยัและพฒันาอีกมากมาย แต่ทีผ่่านมาทิศทางหลักดเูหมอืน

มุง่ไปทีก่ารวิจัยเชงิวชิาการ นกัวจิยัสว่นใหญเ่ปน็อาจารย์มหาวทิยาลัยหรอื

นกัวิจัยท่ีสนใจอยากศึกษาวา่ วธีิสกดัสารสำาคัญจากพชืแตล่ะตัวทำาอยา่งไร 

หรือวิธีการใดจะทำาให้ยาออกฤทธิ์ได้เร็วข้ึน พอรู้แล้วก็มักไม่มีการนำาส่ิงท่ี

ได้จากการวิจัยไปใช้ต่อยอด หรือเกิดผลงอกเงยในทางเศรษฐกิจ ทั้งที่เรา

ลงทุนกับการวิจัยเหล่านี้ปีละนับร้อยล้านบาท

อกีเรือ่งหนึง่คอื ภ�คอตุส�หกรรมของเร�ไมพ่รอ้มตอ่ก�รลงทนุ

พัฒน�นวัตกรรม เพราะเห็นว่าใช้เงินมาก กลัวได้ผลไม่คุ้มค่า โรงงาน 

บางแหง่ไมม่ศีกัยภาพพอทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑไ์ดเ้อง และไมรู่จ้ะเชือ่มโยง

นักวิจัยเข้ามาช่วยได้อย่างไร เช่น จะไปจ้างนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยก็สู้ 

คา่ใช้จ่ายไมไ่หว จะไปเชือ่มกบัหนว่ยอ่ืนๆ กไ็มรู่ว่้าจะตอ้งไปทีไ่หน เปน็ตน้ 

บางโรงงานทีม่คีวามพรอ้มมากกวา่อาจทำาวจิยัในส่ิงท่ีตนเองสนใจต้องการ

หาคำาตอบ พอลงทุนไป ๒0-30 ล้านบาท วิจัยได้ผล นำาไปผลิตสินค้าที ่
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คิดว่า “เจ๋ง” กลับมีปัญหาว่าขายไม่ได้บ้าง เพราะไม่ถูกกับตลาดบ้านเรา 

หรือทำาช้าเกินไป มีคนอื่นตัดหน้าไปก่อน หรือกระแสความนิยมเปลี่ยนไป

เป็นเรื่องอื่นแล้ว เป็นต้น  

ถามว่า แล้ว อย. อยู่ตรงจุดไหนของการพัฒนานวัตกรรมยา
อย่างที่เคยบอกว่า คน อย. อาจยังตีกรอบตัวเองว่า เป็นหน่วยงาน 

“ควบคุม” ฉะนั้น มุมมองของเราต่อเรื่องนี้จึงมักเป็นไปในทิศทางท่ีว่า  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องของเอกชนและนักวิชาการ ไม่ใช่เรื่อง 

ของ อย. ที่ผ่านมาเราจึงมักไม่ค่อยเข้าไปมีบทบาทในเรื่องนี้ ยิ่งไปกว่านั้น

ยังไม่คิดที่จะเข้าไปส่งเสริมคนท่ีสร้างนวัตกรรมด้วย อาจเป็นเพราะถือว่า 

“ไมใ่ช่หนา้ที ่หรอื เปน็ conflict of interest” หรอืเพราะอะไรกต็าม แตก่รอบ

ความคิดท่ีจำากัดเช่นนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของระบบยาอย่างที่ 

เราเองอาจนึกไม่ถึง

เพราะบางครั้ง ผู้ประกอบการมีไอเดียว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไร

สักอย่างหนึ่ง เมื่อเข้ามาสอบถามสิ่งที่ข้องใจ อย.ก็ไม่ค่อยให้ความสำาคัญ

หรอืใหค้ำาแนะนำากบัเขา ทำาใหผู้ป้ระกอบการตกอยูใ่นสภาพ “มดืแปดดา้น” 

ถ้าดันทุรังทำาไปจนเสร็จ แล้วนำาผลิตภัณฑ์มา “วัดดวง” ยื่นขอขึ้นทะเบียน 

เราก็ตีกลับไปด้วยเหตุว่า ขาดข้อมูลเรื่องนั้น เรื่องนี้ ซึ่งเขาไม่รู้มาแต่ต้นว่า

ต้องทำา สุดท้ายก็ต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ หรือต้องกลับไปทำาอะไรเพิ่มเติม 

แทนที่เขาจะพัฒนานวัตกรรมออกสู่ตลาดได้ ก็กลับกลายเป็นต้องล่าช้า 

หรือล้มเหลวไปในที่สุด  

นอกจากการทำางานแบบเดิมๆ  สิง่ทีฉุ่ดรัง้ ทำาให้เรือ่งของการพฒันา

นวตักรรมยาในบา้นเรามีอุปสรรคมากขึน้กคื็อ กฎระเบยีบต�่งๆ ทีล้่�สมยั 

ไม่เอ้ือให้ (๑) เจ้าหน้าท่ีเกิดความกระตือรือร้นในการทำางานสนับสนุน 

เร่ืองน้ีอย่างท่ีควรจะเป็น เรายังใช้ข้ันตอนข้ึนทะเบียนเหมือนกันหมด ไม่ว่า
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จะเป็นยานำาเขา้หรอืยาทีม่กีารวจิยัและพัฒนาในบา้นเราเอง ทัง้ทีย่าทีเ่ปน็

นวัตกรรม ซ่ึงมีความสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและเพ่ิมประโยชน์ในการ 

เข้าถึงยาของประชาชน ควรได้รับ “แต้มต่อ” ให้ขึ้นทะเบียนใน “ลู่” หรือ

ช่องทางพิเศษที่รวดเร็วกว่า (fast track) เป็นต้น (๒) สร้างข้อจำากัดในการ

พฒันา ทีเ่หน็ไดช้ดัคอื กรณีของยาสมนุไพร ทีก่ฎหมายปจัจบุนัยงัสรา้งขอ้

จำากัดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ใช้ง่าย ใช้สะดวก และสร้างมูลค่าเพิ่ม

ในด้านต่างๆ  

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำาให้เราไม่ได้มีบทบาทในการพัฒนานวัตกรรมยา 

เท่าที่ควรจะเป็นก็คือ เราขาดบุคลากรที่เท่าทันเทคโนโลยี บางครั้งเมื่อมี

ยาใหม่ๆ มาขอขึ้นทะเบียน หรือขอคำาแนะนำา บุคลากรของเราไม่สามารถ

ให้คำาตอบหรือพิจารณาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ นั่นเป็นเพราะที่ผ่านมาเรา

อาจไม่ได้มองไปข้างหน้าว่าเทคโนโลยีการผลิตยาจะก้าวไปอย่างไร จึงไม่ได้

เตรียมคนของเราให้พร้อม ต่างจากคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ที่เขามองว่า อีก 5 ปี เทคโนโลยีเรื่องนี้จะมาแรง เขาก็ส่งอาจารย์

ไปเรียน เพื่อมีความรู้พอที่จะถ่ายทอดให้กับคณะ 

นอกจากนี้ อย.ยังขาดการเชื่อมบุคลากรเข้ากับภาคอุตสาหกรรม

เทา่ทีค่วร ในบางประเทศ อย.ของเขาดึงคนจากภาคอตุสาหกรรมเขา้มาทำา

หน้าที่ออกกฎ ระเบียบ และกำากับควบคุม (regulator) ขณะที่ คนท่ีอยู่ 

ในหน่วยงานน้ันเองเมื่อถึงจุดหนึ่งที่อิ่มตัวก็อาจออกไปอยู่ในภาคเอกชน 

หรือไปเป็นอาจารย์ แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม แล้วกลับมาทำางานที่เดิม  

การหมุนเวียนคนจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามาเช่นนี้ทำาให้เกิดการเพิ่มพูน

ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญให้แก่องค์กรเอง 

แต่เม่ือเร�ข�ดกลไกท่ีจะเช่ือมโยงตัวเองกับภ�คส่วนอ่ืนๆ เร�จึง

ล้�สมัยลง และกล�ยเป็นอุปสรรคในก�รพัฒน�นวัตกรรม ปัญห�จึง

ค่อยๆ สะสม จนระเบิดออกม�ในวันหนึ่ง...
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ในวันนี้ หน่วยงานที่ทำางานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ใหม่ๆ เร่ิมมองเห็นว่า การวิจัยโดยขาดกระบวนการขับเคลื่อนสู่ขั้นใช้ 

ประโยชน์จริงๆ นั้น สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน จึงปรับตัวใหม่ เช่น  

นำาผลวิจัยไปขายให้กับภาคธุรกิจ พอเขาซื้อความรู้ใหม่ไปพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ แล้วนำามาขึ้นทะเบียนกับ อย. กลับตกม้าตาย เพราะไม่รู้ว่ามี

ข้อกำาหนดต่างๆ มากมาย แล้วต้องกลับไปทะเลาะกับหน่วยงานท่ีเขาไป

ซื้องานวิจัยมา

ดงันัน้ ถ้าถามวา่ อย.อยูต่รงจดุไหนในวงจรการพฒันานวตักรรมยา 

คำาตอบก็คือ เราคือ “โซ่ข้อกล�ง” ในการนำาผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากขั้นตอน

การวิจัยและพัฒนาไปสู่ท้องตลาดในฐานะสินค้านวัตกรรม 

ถ้�เร�ทำ�หน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ อย.จะเป็นหน่วย

สนับสนุนให้ก�รลงทุนลงแรงพัฒน�นวัตกรรมไม่สูญเปล่� แต่ถ้�เร�

ทำ�ง�นแบบเดิมๆ เร�อ�จจะกลับกล�ยเป็น “ตัวถ่วง” หรืออุปสรรค

สำ�คัญของก�รพัฒน�เศรษฐกิจและโอก�สในก�รเข้�ถึงย�ที่ดีและ 

มีร�ค�ถูกลงกว่�เดิมของประช�ชนไปในทันที

 

ทศิทางของการพฒันานวตักรรมยาในยคุนี ้ นอกเหนอืจากเรือ่งของ

ยาชีววัตถุ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีค่อนข้างสูงดังที่ได้เล่าไปแล้ว 

ยังมีอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นทิศทางที่เหมาะสมกับบ้านเรา  

นั่นคือ ก�รพัฒน�นวัตกรรมจ�กย�สมุนไพร ซึ่งเรามีท้ังประสบการณ์

การผลิต การใช้ และมีแหล่งวัตถุดิบพอที่จะพึ่งพาตนเองได้

โจทย์ในการพัฒนานวัตกรรมยาสมุนไพรก็คือ (๑) ก�รปรับสูตร 

พยายามท่ีจะค้นหาว่า ทำาอย่างไรจึงจะได้สูตรที่ผลิตง่ายใช้สะดวกกว่า 

ที่เป็นอยู่ เช่น จากเดิมมีตัวยา ๒0 ตัว จะทอนลงมาให้เหลือเฉพาะตัวยา

หลักๆ ได้ไหม หรือนำามาแยกเป็นสมุนไพรเดี่ยวๆ (๒) ก�รปรับรูปแบบ 
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โดยนำาความรู้และเทคโนโลยีจากการผลิตยาแผนปัจจุบันมาใช้ในการ

พัฒนา เช่น จากเดิมที่ทำาเป็นลูกกลอน ก็เอามาทำาให้อยู่ในรูปสารสกัด 

เคลือบฟิลม์ เคลือบน้ำาตาล เพื่อให้กินง่าย เก็บไว้ได้นานขึ้น เป็นต้น

ถงึเวลาทีบ่ทบาทของ อย. ตอ้งเปลีย่นแปลงแลว้ การทำาแตเ่รือ่งการ

คุ้มครองผู้บริโภคอย่างเดียวอาจไม่พออีกต่อไป ในวันนี้เราไม่อาจปฏิเสธ

บทบาทในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย สิ่งที่รออยู่ข้างหน้า 

ก็คือ การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่แน่นอน

ว่าต้องไม่หละหลวมไปเกิดปัญหาด้านคุณภาพและความไม่ปลอดภัย  

แต่เราต้องเรียนรู้จากหลายๆ ประเทศที่ก้าวไปก่อนหน้า จนเขาสามารถ

สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาจนได้นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนต่อไปนี้ผมขอแบ่งปันข้อมูล ประสบก�รณ์ และมุมมอง 

ทีน่่�จะเปน็ประโยชนต์อ่ก�รสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมในอตุส�หกรรม

ย�ในบ้�นเร�สัก ๒ ประเด็น

เรื่องแรก

อย. ร่วมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยา
ตั้งแต่ขั้น “นับหนึ่ง”

เมื่อราว ๒ ปีก่อน สภ�วิจัยแห่งช�ติ (วช.) ได้หารือกับ อย. ว่า 

ทำาอย่างไรจึงจะแก้ปัญหา “คอขวด” ของระบบการขึ้นทะเบียนยาใน 

บ้านเราได้เสียที โดยทาง วช.ยินดีสนับสนุนให้ อย.ทำาวิจัยเพื่อหารูปแบบ

ที่เหมาะสมในการที่จะส่งเสริมให้เกิดระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเชื่อมโยงไปสู่การขึ้นทะเบียนยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพทีค่าดหวงัวา่นา่จะเกดิขึน้คอื อย.มรีะบบใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบั

แนวปฏบัิติทีถ่กูตอ้งในการวจิยัและพฒันายาในขัน้ตอนตา่งๆ เพือ่ท่ีจะลด

ปญัหาหรอือปุสรรคตา่งๆ ในขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนไดอ้ยา่งยัง่ยืน แทนที่

จะปล่อยให้ผู้ผลิตตีความและไปทำากันเองตามความเข้าใจ แล้วไปลุ้นกัน

ตอนขอขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็นการเสียโอกาสที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์ยาใหม่ๆ 

อีกทั้งยังสิ้นเปลืองทรัพยากรในทุกๆ ด้าน   

ปัญหานี้ผู้บริหารใน อย.รู้กันมานานแล้วก็จริง แต่ท่ีผ่านมา ไม่มี

โอกาสได้มาทำาถึงขั้นแก้ระบบ จนกระทั่ง วช.มาหารือ จึงถือเป็นโอกาสดี

ที่จะได้แก้ไขปรับปรุงกันอย่างจริงจัง ขณะน้ัน ผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

ความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้าน

สาธารณสุข จึงได้เข้าร่วมเป็นหัวหน้าคณะวิจัยในโครงการนี้

ในช่วงปีแรก คณะวิจัยของเราทำาการทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานการณ์ปัญหา และศึกษากรณีตัวอย่างที่ประเทศต่างๆ ได้ทดลองทำา

เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ ทั้งในเอเชียและยุโรป เพ่ือค้นหาตัวอย่างที่คิดว่า 

ดีที่สุดและทำาในบริบทที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุด แล้วนำามา

ออกแบบเป็นระบบที่น่าจะทดลองนำาร่องขึ้นมาใน อย.

เมื่อประมวลข้อมูลที่เราได้ศึกษามาทั้งจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี 

ออสเตรเลีย และประเทศต่างๆ ในยุโรป พบว่า เขามีหลักในการจัดการ

เรื่องนี้คล้ายๆ กัน อยู่ ๒ เรื่อง

เรื่องแรก คือ ต้องมีก�รจัดตั้งหน่วยง�นเฉพ�ะ เพ่ือทำ�หน้�ที่ 

“หน่วยให้คำ�ปรึกษ�” ด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์

ทกุวนันีโ้ลกสากลต่างมองบทบาทของหนว่ยงานในลักษณะเดียวกบั 

อย.ว่า นอกจากทำาหน้าที่เป็นผู้ออกกฎระเบียบและกำากับดูแล (regulator) 

แลว้ ยงัต้องมบีทบาทในการสง่เสรมิเศรษฐกจิของประเทศดว้ย บนเงือ่นไข

ว่า ต้องไม่ให้กระทบกับมาตรฐานในการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่ 
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ยกตัวอย่างเช่น ใครก็ตามที่คิดจะวิจัยและพัฒนายา เขามีสิทธิ์มา 

สอบถามหรือขอคำาปรึกษาได้ทันทีว่า ถ้าเขาจะทำาเรื่องนี้ด้วยกระบวนการ

หรอืวธิกีารทีเ่ขาออกแบบไว ้อย.มคีวามเหน็อยา่งไร ถา้ทาง อย.เองกต็อบ

ได้ไม่ชัด อาจเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันให้ความเห็น เช่น ยาในลักษณะนี้

ตอ้งผา่นขัน้ตอนการทดลองในสตัวแ์ละคนอย่างไร มากนอ้ยแคไ่หน เปน็ต้น 

หารอืรว่มกนัจนไดข้อ้สรปุ ทีผู่ป้ระกอบการสามารถนำาไปดำาเนนิการตอ่ได้

ด้วยความสบายใจว่า ทิศทางท่ีเขาดำาเนินการนั้นสอดคล้องและครบถ้วน

ตามกฎ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติในการพิจารณาเพ่ือขออนุญาตข้ึนทะเบียน 

เมื่อเขาไปทำาจนสำาเร็จก็สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนกับ อย.ได้

เรื่องที่สอง คือ ทีมผู้เชี่ยวช�ญที่ให้คำ�แนะนำ�ก�รพัฒน�ย�กับ

ที่พิจ�รณ�ก�รขึ้นทะเบียนเป็นชุดเดียวกัน วิธีที่หน่วยงานของประเทศ

ต่างๆ ปฏบัิติเหมอืนๆ กนักค็อื หลงัจากใหค้ำาแนะนำาและมขีอ้สรปุรว่มกนั

แล้ว เวลาท่ีผู้ประกอบการนำายาตัวนั้นกลับมาขอขึ้นทะเบียน อย.ต้องใช้

ทีมผู้เชี่ยวชาญเดียวกันกับที่ให้ความเห็นแต่ต้นมาเป็นคนพิจารณาข้อมูล

การขอขึ้นทะเบียน เพราะข้อมูลเหล่านี้มีรายละเอียดที่ต้องพิจารณา และ

หากเป็นคนละทีมจะเกิดสภาพ “ต่อกันไม่ติด” คือ เคยให้คำาแนะนำาและ 

ข้อสรุปไว้อย่างหนึ่ง พอนำาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสำาเร็จมาขอขึ้นทะเบียน 

อีก 3 ปีต่อมา กลับพิจารณาด้วยหลักการท่ีแตกต่างกันออกไป แบบนี้ 

ความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

บางคนอาจแยง้วา่ วธิกีารนีเ้สีย่งตอ่การพจิารณาแบบลำาเอียง หรอื

เกิด “ผลประโยชน์ทับซ้อน” (conflict of interest - COI) แต่แท้ที่จริงแล้ว

เร่ืองของผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นหมายถึง ผลประโยชน์ส่วนตนขัดแย้ง 

กับประโยชน์สาธารณะ เช่น คุณมีธุรกิจที่แข่งกับผู้ประกอบการเจ้านี้อยู่ 

แล้วมารับพิจารณาขึ้นทะเบียนยาของบริษัทคู่แข่ง จึงพยายามกีดกันเขา 
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แต่ในกรณีที่เรากำาลังพูดถึงนี้เป็นเรื่องของการให้คำาแนะนำา เพื่อให้เขานำา

ไปปฏิบัติตาม จึงสมควรที่ผู้ให้คำาแนะนำาต้องกลับมาพิจารณาว่า เขาทำาได้

อย่างที่ตกลงกันหรือไม่ ถ้าทำาได้ ร้อยละ 90 จะยอมรับได้หรือไม่ และ 

รับได้ในเงื่อนไขอย่างไร ถึงอยากจะช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวก็ไม่มีทางที่

จะเฉไฉ เพราะมีหลักฐานตั้งต้นแล้วว่า แนวทางการพัฒนายาตัวนี้จะต้อง

เป็นอย่างไร 

แต่ถ้าเอาคนที่ไม่รู้เรื่องแต่แรกมาพิจารณา เขาก็ไม่รู้เรื่อง พอมา

พิจารณาก็ต้องมาถามอีกว่า ทำาไมถึงออกแบบการวิจัยและพัฒนาแบบนี้ 

ซึ่งทำาให้เสียเวลาอีกมาก ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าไม่เห็นด้วยกับวิธีท่ีทำามาก็อาจ

ถึงขัน้ไมย่อมใหข้ึน้ทะเบยีน ทัง้ทีผู่ป้ระกอบการทำาตามที ่อย.ให้คำาแนะนำา 

สรา้งความเสยีหายอกีมาก ดว้ยเหตนุี ้ทกุประเทศทีเ่ราศกึษาจงึใชแ้นวทาง

ท่ีว่าน้ี คือ คณะผู้ให้คำาปรึกษาและอยู่ในกระบวนการพิจารณาข้ึนทะเบียนยา

จะเป็นชุดเดียวกัน  

ประเทศหนึ่งที่ปฏิบัติต�มหลักก�รทั้ง ๒ ข้อ แล้วพบคว�ม

เปลี่ยนแปลงในท�งที่ดีขึ้นอย่�งชัดเจนก็คือ ญี่ปุ่น

ในยุคหนึ่ง อย.ของญี่ปุ่นเขามีความรู้สึกว่า ทำาไมยาที่พัฒนาขึ้นเอง

ในประเทศของเขาพัฒนาได้ช้ากว่าคู่แข่งสำาคัญ อย่างเช่นสหรัฐอเมริกา 

และยุโรปเกือบเท่าตัว พอวิเคราะห์ดูเขาสรุปว่ามาจาก ๒ สาเหตุ คือ  

(๑) หลักเกณฑ์ที่มีอยู่มันไม่เอื้อ (๒) เขามีความรู้และเชี่ยวชาญไม่มากพอ 

บางเรื่องกว่าที่จะตัดสินใจได้จึงเสียเวลามาก ในเมื่อประเทศเขาต้องทำา 

การค้าแข่งกับสหรัฐฯ และยุโรป เขาก็ต้องพยายามหาทางแก้ปัญหา  

ในทีส่ดุเขาจงึพฒันาระบบเรือ่งนี ้โดยจัดต้ังหนว่ยงานใหมแ่ยกออก

มาจากระบบราชการ เพ่ือปลดเปลือ้งข้อจำากดัตา่งๆ เชน่ ดา้นงบประมาณ

ที่มีจำากัด กำาลังคนที่ไม่เพียงพอ แค่ขึ้นทะเบียนก็จะแย่แล้วถ้าต้องมาให้ 

คำาปรึกษาอีกคงไม่ไหว ฯลฯ 
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๑๒๑

หน่วยงานนี้มีชื่อว่า พีเอ็มดีเอ (Pharmaceuticals and Medical 

Devices Agency – PMDA) มีหน้าท่ีต้ังแต่การวิจัยและให้คำาแนะนำา  

รวมทั้งประเมินยาเพื่อขึ้นทะเบียน โดยบริหารแบบกึ่งอิสระจากระบบ

ราชการ งบประมาณหลกัมาจากค่าธรรมเนยีมทีเ่กบ็จากผูป้ระกอบการท่ีมา

ขอคำาปรกึษาและขึน้ทะเบยีนยา ซึง่ผูป้ระกอบการของเขากย็นิดจ่ีาย เพราะ

หนว่ยงานนีส้ามารถสนบัสนนุใหเ้ขาทำางานได้อยา่งคล่องตวั ลดความล่าชา้ 

และความเสี่ยงต่างๆ ที่เคยมี 

ในช่วง ๑๐ ปี ระหว่�งปี ๒๕๔๘-๒๕๕๗  หน่วยง�นนี้ทำ�ให้ย�ที่

วิจัยในประเทศญ่ีปุ่นขึ้นทะเบียนตำ�รับได้เพิ่มข้ึนจ�กไม่ถึง ๒๐ ตัว 

เป็น ๕๒ ตัว หรือม�กกว่�หนึ่งเท่�ตัว อีกทั้งระยะเวล�ในก�รประเมิน

ตำ�รับย�ที่ม�ขอขึ้นทะเบียนยังลดลงจ�กเดิมถึงครึ่งหนึ่ง

บทเรียนจากการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนยาของ อย.ญี่ปุ่น พบว่า 

ปัจจัยสำาคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จ ได้แก่ (๑) การที่รัฐบาลมีนโยบาย

สนบัสนนุเร่ืองนีอ้ยา่งตอ่เนือ่งจรงิจงั และ (๒) ภาคเอกชน ให้การสนบัสนนุ 

โดยยอมแบกรับงบประมาณที่สูงขึ้นในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยา

นั่นคือส่วนหนึ่งของบทเรียนจากต่างประเทศที่คณะทำางานวิจัย 

ของเรานำามาใช้ออกแบบระบบท่ีจะช่วยแก้ปัญหา “คอขวด” ในการ 

ขึ้นทะเบียน ตลอดจนช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมยาในประเทศ 

ของเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างทันสถานการณ์ จนได้ ระบบต้นแบบ

ของก�รขึ้นทะเบียนตำ�รับย�ระหว่�งก�รวิจัยที่มีประสิทธิภ�พและ

ปฏิบัติได ้เป็นผลลัพธ์ของการวิจัยในระยะแรก

วช. ได้สนับสนุน อย. อย่างต่อเนื่องในการพัฒนา “ระบบนำาร่อง” 

ด้วยการทดลองดำาเนินงาน หน่วยเฉพาะกิจเพื่อทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษา 

ด้านการวิจัยและพัฒนายา โดยเช่ือมโยงไปสู่การขึ้นทะเบียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและคล่องตัว คล้ายๆ กับแนวทางของประเทศญี่ปุ่น
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หน่วยเฉพาะกิจในโครงการนำาร่องนี้มีภารกิจในการให้คำาแนะนำา

เกีย่วกบัการวิจัยและพฒันายาตำารบัใหม่ๆ ในทกุขัน้ตอน เพือ่ขจดัประเดน็

ปญัหาทีเ่ปน็อปุสรรคเดิมๆ ใหห้มดไป นอกจากนีย้งัไดร้เิริม่ทดลองขัน้ตอน

ใหม่ ทีเ่รยีกวา่ Stepwise Approach สำาหรบักรณีของยาทีม่กีารเริม่ตน้ศกึษา

วิจัยในระยะหนึ่งและได้ขอมูลเสร็จแล้วส่วนหนึ่ง เช่นข้อมูลด้านควบคุม

คุณภาพ อาจขอให้ยื่นขอข้ึนทะเบียนเพ่ือประเมินในระดับหนึ่งได้เลย  

โดยไม่ต้องรอให้ถึงข้ันสุดท้าย เพื่อลดระยะเวลาให้เร็วข้ึน ท้ังนี้ เรายังไม่

เปิดให้บริการในวงกว้าง แต่ให้ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการและ 

เราจะคัดเลือกเฉพาะกลุ่มยาที่เราต้องการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมก่อน 

ขณะนี้มี ๒ กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์ย�ชีววัตถุ และสมุนไพร

เหตุผลเบื้องหลังคือ การผลิตยาชีววัตถุนั้น ลงทุนสูง จึงจำาเป็นต้อง

พัฒนายาในทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ผู้ผลิตจึงต้องการคำาแนะนำาและ 

กฎระเบียบในการกำากับดูแลยาชีววัตถุที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิต

จนถงึการขึน้ทะเบยีนตำารบัยา สว่นยาสมุนไพรนัน้เนือ่งจากการวจิยัยาจาก

สมุนไพรในประเทศจำานวนมากประสบปัญหาในการต่อยอดให้สามารถ 

ขึ้นทะเบียนและจำาหน่ายเชิงพาณิชย์ได้จริง 
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๑๒3

ภ�พแสดงขั้นตอนและระยะเวล�ดำ�เนินก�รให้คำ�ปรึกษ�และ

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของระบบนำ�ร่อง

รับคำ�ขอรับคำ�ปรึกษ�และข้อมูลเฉพ�ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับก�รคัดเลือกเข้�โครงก�ร

แจ้งผลก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นวิทย�ศ�สตร์
เป็นล�ยลักษณ์อักษร

ประชุมร่วมกับผู้ยื่นคำ�ขอเพื่อกลั่นกรอง

ประชุมให้คำ�ปรึกษ�โดยคณะผู้เชี่ยวช�ญ

แจ้งผลให้คำ�ปรึกษ�

สำ�นักง�นเลข�นุก�รศูนย์ฯ

คณะอนุกรรมก�รให้คำ�ปรึกษ�
ด้�นวิทย�ศ�สตร์

เจ้�หน้�ที่หน่วยให้คำ�ปรึกษ�
และเจ้�หน้�ที่สำ�นักย� 

ที่เกี่ยวช้อง

คณะทำ�ง�นให้คำ�ปรึกษ� ๓ คณะ 
(ย�สมุนไพร ย�ชีววัตถุ

และย�เคมี)

- ให้คำาปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์
 และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
 การขึ้นทะเบียนตำารับยา

- รับรองผลให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการขึ้นทะเบียนตำารับยา
เพื่อเสนอต่อ อย. และคณะกรรมการยา 
ตามความเหมาะสม

ประชุมร่วมกับผู้ประกอบก�รต�มคว�มจำ�เป็น

ด้�นวิทย�ศ�สตร์
+/-

ปรับกฎระเบียบ

รับรองผล
+/-

ปรับกฎระเบียบ

๑

๒

๓

๔

๕

หลงัจากทีเ่ริม่ทดลองดำาเนนิการตัง้แตป่ ี๒558 ขณะนีม้ผีลติภณัฑ์

มาขอรบัการปรกึษาเรือ่ยๆ กรณีสมนุไพร จากทีต่ดิตอ่เขา้มาประมาณกวา่ 

๒0 ราย เราคัดไว้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์นำาร่อง ๑0 รายก่อน ส่วนผลิตภัณฑ์

ยาชีววัตถุก็มีประมาณ ๑0 ราย ซึ่งถือว่าน่าดีใจ เพราะแสดงว่า ณ วันนี้ 

เริ่มมีโรงงานของภาคเอกชนที่ลงทุนเรื่องผลิตภัณฑ์ชีววัตถุในบ้านเราแล้ว 
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ในป ี๒559 เราคิดจะขยายไปใหค้วามสำาคญัแกก่ลุม่ยาแผนปจัจบุนั

ที่ผลิตจากเคมีด้วย สถานการณ์ขณะนี้ ยาต้นแบบมีราคาแพงมาก ขณะที่

โรงงานท่ีสนใจผลิตยาสามัญ (generic drug) ก็ขาดท่ีปรึกษา หลายปีท่ี 

ผ่านมา อย.ได้ปฏิเสธการขอข้ึนทะเบียนยากลุ่มน้ีหลายสิบตัว เพราะเขาวิจัย

และพัฒนายามาและในชั้นการศึกษาทำาชีวสมมูล (Bioequivalent Study) 

ด้วยวิธีที่เขาคิดว่าถูกต้อง ซึ่งบางทีก็มีการประยุกต์หรือเบี่ยงแบนวิธีการ

ศึกษา ยาแต่ละตวัลงทนุไม่ต่ำากวา่ 3-5 ลา้นบาท แตพ่อจะมาขอคำาปรกึษา

หารือในเบื้องต้นก่อนไปทำาการศึกษา บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถให้ 

คำาตอบไดว่้า วิธทีีเ่ขาทำามานัน้ถกูตอ้งหรอืยอมรบัใหข้ึน้ทะเบยีนไดห้รอืไม ่

หรอืไดค้ำาตอบแล้วกย็งัไม่อาจประกนัได้วา่เม่ือมาขึน้ทะเบยีนจะรบัแนน่อน

หรือไม่ เพราะต้องรอผู้เชี่ยวชาญประเมินอีกที

ร�ยชื่อกรอบร�ยก�รย�ระหว่�งวิจัย ๓ กลุ่ม

ที่อยู่ในโครงก�รนำ�ร่องในขณะนี้

 

 ยาชีววัตถุ

• Blood product: Factor Vill (concentrated, 
drid), lvlg, Fibrin glue, Human albumin

• Immunologicals: Acellular vaccine (adult + 
child) IPV, Botulinum antitoxin, Whole cell 
hexa, Seasonal inactivate influennza 
vaccine, Pandemic influenza vaccine (Live, 
inactivated), DNA vaccine, Hepatitis B 
vaccine, DTP

• Biotechnology derived products: 
 Peg- Interferon alfa, Epoetin, Insulin, Botox

ยาสมุนไพร

• ย�เด่ียว บวับก, พรมมิ, สารสกัดเปลอืกมงัคดุ, 

ว่านชักมดลูก, กระชายดำา, รางจืด, ขมิ้นชัน, 

กระเจี๊ยบ, มะระขี้นก, ปอกะบิด, กวาวเครือ, 

รากปลาไหลเผือก, ยาพริก, และ ชุมเห็ดเทศ

• ย�ตำ�รบั ประสะไพล, ประสะมะแว้ง, ยาหอม

พัธทะปิตตะ, ยาหอมนวโกศ, ยาหอมอินทร

จักร, ยาเหลืองปิดสมุทร, ยาเบญจกูล, และ

ยารากสามสิบ
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เมื่อมาคิดดูว่าเงินที่สูญเปล่าไปกับการลงทุนวิจัยและพัฒนายา 

เหลา่นีม้ากมายเทา่ไร จงึทำาใหเ้ราหนัมามองวา่ ยาเคมกีลุม่นีก้เ็ปน็อนาคต 

เพราะโรงงานยาในบา้นเรารอ้ยกวา่แหง่ตา่งกท็ำายาเคม ีจงึมแีผนท่ีจะหารอื

กับ วช.ขยายงานของหน่วยให้คำาปรึกษาฯ ไปถึงยากลุ่มนี้ด้วยในอนาคต 

เรื่องของการพัฒนานวัตกรรมยาเกี่ยวข้องกับบริบทและเงื่อนไข

ปัจจัยจำานวนมาก อย.เองในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งมีส่วน

เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง น่าจะถึงเวลาต้องปรับตัวเหมือนเช่นประเทศ 

อื่นๆ เพราะเป็นเรื่องที่สร้างประโยชน์มากมายอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว

ทา่มกลางขอ้จำากดัทัง้เรือ่งเงนิและเรือ่งบคุลากร เรานา่จะใชค้วามรู้

และประสบการณจ์ากประเทศตา่งๆ มาคดิหาทางออก อยา่งเชน่เรือ่งของ

ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนยาน่าจะเป็นภาพสะท้อนได้ดี เพราะ 

ทุกวันนี้ การขอขึ้นทะเบียนยาทำาได้ฟรีๆ พอขึ้นทะเบียนก็จ่ายแค่ ๒,000 

บาท ในขณะที่ยาแต่ละตัวสร้างรายได้แก่บริษัทได้มหาศาล บางตัวเป็น 

หลักร้อยล้านบาทก็มี

หากกฎระเบียบของเราเปิดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมแบบสมน้ำา 

สมเนื้อกับทรัพยากรที่ต้องใช้จริง และมีหน่วยงานให้คำาปรึกษาและ 

ขึน้ทะเบยีนทีม่ปีระสทิธิภาพจนทำาใหย้าขึน้ทะเบยีนไดเ้รว็ขึน้ และมจีำานวน

มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้เงินหลวงสักบาท จะเห็นว่าปัญหาหลายๆ เปลาะได้

ถกูแกไ้ปพรอ้มๆ กนั เหมอืนเชน่ญีปุ่น่ ทีใ่ชว้ธิถีา่ยโอนงานไปใหห้น่วยงาน

ใหม่ที่เป็นกึ่งเอกชน และใช้งบประมาณหลักจากค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจาก

ภาคธุรกิจ ทำาให้มีอิสระและทรัพยากรเพียงพอในการบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพและคล่องตัว
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ผมเช่ือว่� ไม่ช้�ก็เร็ว อย.คงต้องแยกหน่วยท่ีทำ�หน้�ท่ีข้ึนทะเบียน

ออกม� เพร�ะเปดิโอก�สใหเ้ร�ก�้วพน้อปุสรรคในหล�ยๆ เรือ่งไปได ้

เหมือนเช่นประเทศที่มีคว�มเจริญท�งด้�นอุตส�หกรรมย�ได้ก้�วนำ�

ไปแล้ว

เรื่องที่สอง

ต้องมีมาตรการสนับสนุน “นวัตกรรม” 
จนทำาให้เกิดผลจริง

ยา เป็น “สินค้า” ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในท้องตลาด 

หลายด้าน 

ด้านหนึ่งก็คือ ประมาณ ร้อยละ 60 ของยาที่ใช้ในบ้านเราแต่ละปี

เป็นยาที่ใช้ในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ 

นั่นหมายถึงว่า การที่ “นวัตกรรมยา” จะอยู่รอดได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

ผู้บริโภคที่เป็นประชาชนโดยตรง แต่อยู่ที่นโยบายการจัดซื้อยาของ 

โรงพยาบาล หรือสถานบริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ของรัฐด้วย

ข้อมูลนี้เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า การสนับสนุนการพัฒนา

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานั้นต้องอาศัยนโยบาย มาตรการ และการ

ดำาเนินงานในหลายๆ ส่วนเข้ามาสนับสนุน ตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัย พัฒนา 

การขึ้นทะเบียน ไปจนถึงขั้นการขายในท้องตลาดด้วยจึงไปรอด

การที่ประเทศไทยประกาศ นโยบ�ยและแผนวิทย�ศ�สตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งช�ติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) เป็น

หนึ่งในการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่า ภาครัฐได้ตระหนักถึงความสำาคัญ

ในเรื่องนี้อย่างสูง 
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และที่น่ายินดีก็คือ การที่รัฐบาลชุดนี้ได้ตั้ง คณะกรรมก�รพัฒน�

ระบบนวัตกรรมของประเทศ ขึ้นตั้งแต่ปี ๒558 ทำาให้เกิดมาตรการ

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมยา และมีการขับเคลื่อนให้

เกิดผลเป็นรูปธรรม

ตัวอย่างมาตรการที่สำาคัญเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

นวัตกรรมยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการอนุมัติในหลักการแล้ว กำาลังอยู่ใน

ขั้นจัดทำารายละเอียด เช่น  

• ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ส่งเสริมอุตส�หกรรมย� โดยให้ความ

สำาคญักบัการส่งเสรมิการพฒันาและผลติยากลุม่ที ่“มอีนาคต” คอืสามารถ

แข่งขันในตลาดโลกได้ ที่เรียกว่า “กลุ่ม Quick Win” 

• ก�รจดัทำ�ฐ�นขอ้มลูเกีย่วกบัสิทธิบตัรย� เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ

ทราบขอ้มลูทีเ่ทา่ทนัสถานการณ์พอทีจ่ะตัดสนิใจวางแผนพฒันาผลติภณัฑ์

ได้โดยไม่เสี่ยงกับการถูกฟ้องร้อง

• ก�รให้ “แต้มต่อ” ด้�นภ�ษี แก่ผู้ประกอบการที่ลงทุนพัฒนา

นวัตกรรม

• สนับสนุนก�รใช้ “บัญชีนวัตกรรม” โดยให้หน่วยงานรัฐที่ต้อง

ซื้อยา จัดสัดส่วนงบประมาณราว ร้อยละ ๒0-30 ของงบในส่วนนี้ซื้อยา

ในบัญชีนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่สร้างนวัตกรรม 

• จดัทำ�หลักเกณฑ์ก�รขึน้ทะเบยีนย�เพือ่ก�รส่งออกโดยเฉพ�ะ 

เพื่อเป็นมาตรการสำาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเฉพาะ ให้สามารถ

แข่งขันกับนานาประเทศได้

• ส่งเสริมให้บุคล�กรด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

จ�กมห�วิทย�ลัยและสถ�บันวิจัยของภ�ครัฐไปปฏิบัติง�นเพื่อเพิ่ม 

ขีดคว�มส�ม�รถก�รแข่งขันในภ�คเอกชน (Talent Mobility) โดย 

ถือเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาของหน่วยงานต้นสังกัด และให้นับเป็น 

อายุราชการหรืออายุงานของหน่วยงานต้นสังกัด
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สิ่งที่ต้องตระหนักคือ อย.ต้องมีส่วนร่วมและเกาะติดในการคิดและ

ขับเคลื่อนมาตรการเหล่านี้ ทั้งในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับ

อุตสาหกรรมยา และมีความรู้ ความเข้าใจต่อความสำาคัญของการพัฒนา

นวัตกรรมยามากกว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ และเพราะการเข้ามาทำาเรื่องนี้

อย่างจริงจังจะทำาให้ศักยภาพของเราสูงขึ้น

ถ้าการขับเคล่ือนมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเดินหน้า

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะทำาให้อุตสาหกรรมยาเติบโตเร็วขึ้นและสร้าง

รายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลย้อนกลับมาเป็นภาษีอากร ซึ่งก็คือเงินเดือนของ

ขา้ราชการเรานัน่เอง อีกทัง้ยงัสง่ผลใหผู้ป้ว่ยมยีาใหม่ๆ  ทีจ่ะเปน็ทางเลอืก

เพิ่มขึ้น คนเหล่านี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเลย หมายถึงญาติพี่น้อง และอาจรวมถึง

ตัวเราด้วยซ้ำาไป

ถ้าเลือกติดอยู่ในกรอบแคบๆ มองเพียงแค่ว่า “เงินเดือนฉันแค่นี้...

จะเอาอะไรกนัมากมาย” กเ็ทา่กบัปดิโอกาสทีเ่ราจะพฒันาศกัยภาพตนเอง 

เพราะทุกครั้งที่เราให้คำาแนะนำาหรือคำาปรึกษากับใคร เท่ากับว่าเราพัฒนา

ศักยภาพของเราไปพร้อมๆ กัน บางคำาถามที่เขาถาม หากเราตอบไม่ได้ 

เมื่อเราขวนขวาย ค้นคว้าหาคำาตอบให้เขา เราจะได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มพูน

มากขึ้น ทำาให้ตัวเราเองเก่งขึ้นเรื่อยๆ 

การขยายบทบาทภารกิจ อย. จากหน่วยกำากบัควบคมุกฎเกณฑ์

ไปสู่ผู้สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมยาเป็นเรื่อง

ท้าทาย แต่ถึงที่สุดแล้ว การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์คนของเราให้

เปิดกว้างกว่าเดิมน่าจะเป็นเรื่องท้าทายยิ่งกว่า 

เพร�ะน่ันคือจุดเร่ิมต้นของก�รเปล่ียนแปลงท่ีย่ังยืนอย่�งแท้จริง


