กองบรรณาธิการ

อภิญญา ตันทวีวงศ์
รัตนา พงษ์วานิชอนันต์
ปิยวรรณ์ กิจเจริญ
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บอกกล่าว...ก่อนเล่าเรื่อง
การทำ�งานใน อย. ทำ�ให้ผมหันกลับมาย้อนมองตัวเองว่า ในฐานะ
ทีเ่ รามีบทบาทหน้าทีเ่ ป็น “ผูก
้ �ำ กับควบคุมกติกา” (regulator)
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยา เราควรทำ�หน้าที่นี้อย่างไร...
จะเป็นฝ่ายตั้งรับ หรือเป็นฝ่ายรุก?

ชีวิตการทำ�งานเกือบทั้งหมดของผม เกิดขึ้นในสำ�นักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า อย.
ผมใช้คำ�ว่า “เกือบ” เพราะมีอยู่หนึ่งปีที่ไปทำ�งานในโรงงาน
ผลิตยาของคนไทย
ช่วงเวลาน้อยนิดแค่ปเี ดียว...แต่กด็ เู หมือนยาวนาน อาจเพราะเป็น
ปีแรกในโลกของการทำ�งาน และด้วยจุดเริม่ ต้นแบบนีจ้ งึ ทำ�ให้ผมมีมมุ มอง
และประสบการณ์เชื่อมโยงกับ “อุตสาหกรรมยา” ตลอดมา
หนึ่งปีที่ได้คลุกคลีใกล้ชิดกับโรงงานระดับท้องถิ่น (local) ทำ�ให้
ได้เห็นความเป็นจริงของโรงงานผลิตยาที่บริหารแบบ “ไทยๆ” ผมได้เป็น
ส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ดำ�เนินไปท่ามกลางสภาพชักหน้าไม่ถึงหลัง จนถึงขั้น
ไม่มีเงินมาจ่ายค่าแรงให้คนงาน กระทั่งได้ลิ้มรสของการค้างจ่ายเงินเดือน
ด้วยตัวเอง
แม้เป็นประสบการณ์ช่วงสั้นๆ แต่ก็กลายเป็นพื้นฐานที่ทำ�ให้เกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเวลาต่อมาว่า ชีวิตของคนในอุตสาหกรรมยานั้น
มีแง่มุมที่ต้องดิ้นรนและมีคนที่ยากลำ�บากอยู่เบื้องหลัง ไม่ใช่ว่าจะร่ำ�รวย
เจ้าเล่ห์ หรือพยายามหาทางกอบโกยผลประโยชน์อย่างที่มักถูกมองกัน
เสมอไป
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การทำ�งานใน อย. ทำ�ให้ผมหันกลับมาย้อนมองตัวเองว่า ในฐานะ
ที่เรามีบทบาทหน้าที่เป็น “ผู้กำ�กับควบคุมกติกา” (regulator) ที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมยา เราควรทำ�หน้าที่นี้อย่างไร
เมือ่ ประสบการณ์ในชีวติ กลัน่ ตัว ทำ�ให้ได้ค�ำ ตอบว่า เราควรทำ�หน้าที่
นีด้ ว้ ยความเข้าอกเข้าใจ และตระหนักถึงเงือ่ นไขในการดำ�รงอยูข่ องผูป้ ระกอบ
การทีต่ อ้ งอยูใ่ นสนามการแข่งขัน ทัง้ กับคนในบ้านเราเองและยักษ์ใหญ่จาก
ต่างชาติ รวมทั้งช่วยเหลือให้ความรู้ในเรื่องของกฎระเบียบและขั้นตอน
ต่างๆ ทีเ่ รามีความชัดเจนมากกว่า โดยไม่ตดิ อยูก่ บั มุมมองทีค่ อ่ นข้างคับแคบ
ว่า เรือ่ งเหล่านีเ้ กีย่ วพันกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ เห็นทะลุวา่ การสนับสนุน
จากเรานัน้ มีความหมายต่อการอยูร่ อดของเพือ่ นร่วมสังคม และอนาคตของ
ประเทศไปพร้อมกันด้วย
ผมเคยพบผูป้ ระกอบการทีเ่ อาเปลือกส้มตากแห้งมาขอคำ�ปรึกษาว่า
สิ่งนี้ควรจดแจ้งเป็นยาหรืออาหารจึงจะผลิตขายได้ สำ�หรับพวกเราใน อย.
ตอบได้งา่ ยๆ ทันทีเลยว่าควรผลิตและแจ้งเป็นอาหาร เพราะถ้าแจ้งเป็นยา
โดยแสดงสรรพคุณว่าช่วยแก้ไอ ขับเสมหะ จะต้องมีขอ้ มูลพิสจู น์ประสิทธิภาพ
ให้ชดั เจน เท่านีเ้ ขาก็เดินหน้าต่อได้แล้ว เพียงแต่เมือ่ เจอสถานการณ์แบบนัน้
เราจะให้คำ�ตอบกับเขาหรือไม่ และจะตอบเขาอย่างไร
เราจะทำ�งานแบบ “ตัง้ รับ” คือบอกให้เขาทำ�เรือ่ งหารือเข้ามา นัง่ รอ
จดหมาย แล้วตอบเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ทำ�ได้หรือไม่ได้ หรือจะทำ�งาน
แบบ “เชิงรุก” คือ เรื่องไหนที่ทำ�ได้ทันทีโดยไม่มีความเสียหาย เราใช้
วิจารณญาณลดขัน้ ตอนทีไ่ ม่จ�ำ เป็นลง เพือ่ ช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและ
ประเทศชาติไม่สูญเสียโอกาสที่ควรจะได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่ๆ
ให้มีคุณภาพ เปิดทางเลือกที่มากขึ้นให้แก่ผู้บริโภค
ผมเห็นด้วยกับทุกๆ คนว่า การคุ้มครองผู้บริโภคคือมิติที่เป็นหัวใจ
ของภารกิจด้านยาของ อย. ขณะเดียวกัน ประสบการณ์ทั้งหมดที่มาจาก

บทเรียน ชีวิต ความคิด
วินิต อัศวกิจวิรี

ชีวติ การทำ�งานที่ อย. ยังทำ�ให้ผมมองเห็นและเชือ่ มัน่ ว่า การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปทีจ่ ะทำ�ให้เกิดระบบยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
เข้มแข็งพอที่จะทำ�ให้ประเทศพึ่งพาตนเองและเกิดความมั่นคงทางด้าน
สุขภาพได้
นี่จึงเป็นที่มาของบทเรียน ความคิด และชีวิตการทำ�งาน ที่ได้
หลอมรวมมิตขิ อง “อุตสาหกรรมยา” เข้ามาเป็นหัวใจสำ�คัญ และอยาก
จะถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้
วินิต อัศวกิจวิรี
ผู้เขียน
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-๑เปลี่ยนผ่าน
“อุตสาหกรรมยา”
สู่ยุคแห่งการพึ่งพาตนเอง
อย. มักตีกรอบภารกิจไว้ที่การควบคุมระบบยาเท่านั้น
ทั้งที่จริงแล้ว บทบาทหน้าที่ของเราเกี่ยวโยงไปถึงความเป็นไป
และอนาคตของอุตสาหกรรมยาอย่างแยกไม่ออก

บทเรียน ชีวิต ความคิด
วินิต อัศวกิจวิรี

อุ

ตสาหกรรมยานั้น มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ
อย่างมาก ไม่เพียงเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ทสี่ ง่ ผลโดยตรงต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค แต่ยังเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการดำ�รงชีวิตสำ�หรับ
มนุษย์เราทุกคน
เมื่อเปรียบเทียบกับยุคอดีตที่การผลิตยาในประเทศไทยยังอยู่บน
พื้นฐานของการแพทย์แบบพื้นบ้าน การเปลี่ยนผ่านวิธีการผลิตยามาสู่
ระบบอุตสาหกรรมเมือ่ ราวร้อยปีกอ่ น ซึง่ ทำ�ให้ผลิตยาได้ครัง้ ละจำ�นวนมาก
มีคุณภาพคงที่ และเก็บรักษาไว้ได้นานเป็นแรมปี ทำ�ให้คนไทยมีโอกาส
เข้าถึงยาที่มีคุณภาพได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม หากยาในท้องตลาดล้วนแต่เป็น “สินค้านำ�เข้า” ที่มี
ราคาแพงจนเกินกำ�ลังที่คนส่วนใหญ่จะซื้อหาได้อย่างถ้วนหน้า อีกทั้งยัง
ต้องพึ่งพาการพัฒนาสูตรและอาศัยการผลิตจากประเทศอื่นๆ เป็นหลัก
ชีวติ และสุขภาพของคนไทยก็ยงั คงหนีไม่พน้ ความเสีย่ ง และได้รบั อานิสงส์
จากข้อได้เปรียบจากการที่ไทยก้าวสู่ยุคแห่งการผลิตยาแบบอุตสาหกรรม
มานานนับศตวรรษน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
ดังนั้น ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาจึงต้องให้ความสนใจกับ
มิติของ “อุตสาหกรรมยาในประเทศ” ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะนั่น
เป็นทัง้ ฐานความมัน่ คงแห่งปัจจัยสีแ่ ละโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่แท้จริงของเรา
อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยยุคปัจจุบัน แบ่งออกตาม ประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ได้เป็น ๔ กลุ่มหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ปัจจุบนั อุตสาหกรรมผลิตเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ อุตสาหกรรมผลิตยาชีววัตถุ และ
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนโบราณและสมุนไพร
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กลุ่มของการผลิตยาแผนปัจจุบันและการผลิตยาแผนโบราณและ
สมุนไพรนั้นคงไม่ต้องอธิบายในรายละเอียด เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน
ชีวติ ประจำ�วันของเราทุกคน กลุม่ ทีค่ ดิ ว่าน่าจะขยายความสักเล็กน้อยก็คอื
อุตสาหกรรมผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตยาชีววัตถุ ซึ่งแท้ที่จริง
แล้วก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเช่นกัน
อุตสาหกรรมผลิตเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ เป็นผูผ้ ลิตสารต่างๆ ทัง้ สารอินทรีย์
และอนินทรียท์ เ่ี ป็นสารเดีย่ ว เพือ่ ใช้ในการปรุง แต่ง เตรียม ผสมเป็นยา ฯลฯ
หรือพูดง่ายๆ ก็คอื การผลิตวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ส�ำ หรับผลิตเป็นยาสูตรต่างๆ นัน่ เอง
ส่วน อุตสาหกรรมผลิตยาชีววัตถุ นั้น ผลิตยาที่อาศัยสิ่งมีชีวิต
เป็นวัตถุดิบ เช่น การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หรือเซลล์ชั้นสูง การสกัดสารจาก
เนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต เทคนิคดีเอ็นเอสายผสม เทคนิคการผสมต่างพันธุ์
การขยายพันธุ์จุลินทรีย์ในตัวอ่อนหรือในสัตว์ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ตัวเรา
มากที่สุดก็คือ วัคซีนต่างๆ ซึ่งถูกใช้เพื่อการป้องกันโรคมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ในปัจจุบัน
อีกมิติหนึ่งที่มีความสำ�คัญในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำ�หนด
นโยบาย แผนงาน และมาตรการในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยาใน
ประเทศให้เข้มแข็งพอที่จะเป็นพื้นฐานสำ�หรับการพึ่งตนเองทางสุขภาพ
และเศรษฐกิจของประเทศก็คือ การมองให้ครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมยาทั้งระบบ ที่มีด้วยกัน ๔ องค์ประกอบหลัก ได้แก่
การวิจัยและพัฒนา, การควบคุมระบบยา, การผลิต และ การส่งเสริม
สนับสนุนอุตสาหกรรมยา
โดยส่วนตัวเห็นว่า หลายสิบปีที่ผ่านมา อย. มักตีกรอบภารกิจไว้ที่
การควบคุมระบบยาเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้ว บทบาทหน้าที่ของเราเกี่ยวโยง
ไปถึงความเป็นไปและอนาคตของอุตสาหกรรมยาอย่างแยกไม่ออก

บทเรียน ชีวิต ความคิด
วินิต อัศวกิจวิรี

ภาพแสดงองค์ประกอบของอุตสาหกรรมยา
การวิจัยและ
พัฒนายา

การส่งเสริม
สนับสนุน
อุตสาหกรรมยา

อุตสาหกรรมยา

การควบคุม
ระบบยา

การผลิตยา

พัฒนาการของอุตสาหกรรมยาในบ้านเรามีทั้งด้านที่เป็นความ
ก้าวหน้าและถดถอย งานวิจัยหลายชิ้นที่จัดทำ�ขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้ช่วย
ให้มองเห็นภาพพัฒนาการของอุตสาหกรรมยาในบ้านเราได้ชัดเจนพอ
สมควร
แนวโน้มที่น่าสนใจประการแรก ก็คือ จำ�นวนโรงงานผลิตยาใน
ประเทศกำ�ลังลดน้อยถอยลง หากเปรียบเทียบในช่วง ๒๕ ปีที่ผ่านมา
พบว่า จาก ๑๘๘ ราย ในปี ๒๕๓๕ ลดลงเป็น ๑๗๗ ราย ในปี ๒๕๔๕
ต่อมาในปี ๒๕๕๓ ลดลงไปอีก เหลือ ๑๖๙ ราย ในจำ�นวนนี้เป็นโรงงาน
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ๑๕๗ ราย และปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๘
เหลือเพียง ๑๕๒ แห่ง ด้วยหลายสาเหตุ
แนวโน้มอีกเรือ่ งหนึง่ ทีน่ า่ จับตามองก็คอื แม้วา่ เรามีโรงงานผลิตยา
ในประเทศนับร้อยราย แต่เรากลับต้องพึ่งพาวัตถุดิบ หรือ “เภสัชเคมี
ภัณฑ์” สำ�หรับการผลิตยาที่นำ�เข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด
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วัตถุดิบในที่นี้หมายถึง ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) ตัวยาสำ�คัญ (active
ingredients) หรือสารออกฤทธิ์ทางยา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการรักษาและ
ป้องกันโรค เช่น พาราเซตามอล หรือ แอสไพริน เป็นต้น (๒) สารประกอบ
การทำ�ยาที่ไม่ใช่สารออกฤทธิ์ (inert substance and excipients) เช่น
สารแต่งกลิน่ รส เพือ่ ช่วยให้กนิ ยาได้งา่ ย หรือช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ผลิตยา เช่น สารกันยาติด สารยึดเกาะ สารเคลือบ สารช่วยให้ตัวยาแตก
กระจาย เป็นต้น
ทุกวันนี้ โรงงานอุตสาหกรรมยาในบ้านเราต้องนำ�วัตถุดิบสำ�หรับ
การผลิตยาจากภายนอกเข้ามาในประเทศเป็นสัดส่วนที่สูงถึงประมาณ
ร้อยละ ๙๐ ตัวที่เราผลิตได้เองในปัจจุบันเกือบทั้งหมดเป็นวัตถุดิบที่ไม่ใช่
สารเคมีตัวใหม่ เพราะตัวยาในยาใหม่ๆ ต้องใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยี
ค่อนข้างสูงจนไม่คมุ้ ทีจ่ ะลงทุน ต้องใช้วธิ กี าร “นำ�เข้า” วัตถุดบิ มาผสมตาม
ตำ�รับให้เป็นยาสำ�เร็จรูปมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีคำ�กล่าวเชิงดูหมิ่นดูแคลน
โรงงานยาในบ้านเราว่าทำ�ได้แค่หาซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเอามา
“ตอกเม็ดยา” ขายเท่านั้น
อีกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกันก็คอื อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยครอง
สัดส่วนการตลาดยาทีจ่ �ำ หน่ายในประเทศเหลือแค่หนึง่ ในสี่ จากเดิมที่
เราใช้ยาในประเทศ ร้อยละ ๘๐ นำ�เข้า ร้อยละ ๒๐ ทุกวันนี้ เราผลิตยาที่
ใช้ในประเทศเพียง ร้อยละ ๒๕ ขณะที่อัตราการใช้ยาที่นำ�เข้าจากต่าง
ประเทศเพิม่ ขึน้ เป็น ร้อยละ ๗๕ เนือ่ งจาก เป็นยาใหม่ๆ ทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิต
เมื่อมองย้อนไปเมื่อปี ๒๕๓๐ ยาที่เราใช้ในประเทศส่วนใหญ่ผลิต
โดยโรงงานในบ้านเราเอง จนกระทั่งปี ๒๕๔๖ นับเป็นปีแรกที่มูลค่าการใช้
ยาทีน่ �ำ เข้าจากต่างประเทศสูงกว่ายาทีผ่ ลิตในประเทศไทย และแนวโน้มนี้
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่เคยลดน้อยถอยลงตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา
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กระทั่งปัจจุบัน จำ�นวนเงินที่ประเทศไทยใช้ไปกับการนำ�เข้ายา
จากต่างประเทศในแต่ละปีสงู กว่าหนึง่ แสนล้านบาท ขณะทีร่ ายได้จาก
การผลิตยาส่งออกของบ้านเรามีเพียงปีละประมาณหกพันล้านบาท
เท่านั้น
ภาพเปรียบเทียบมูลค่าการผลิตยาแผนปัจจุบันในประเทศไทย
และมูลค่าการนำ�เข้าจากต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๕๓

Local manuf
Import

หน่วย: ล้านบาท

มองย้อนกลับไปในอดีต ในแวดวงเภสัชกรเราคุ้ยเคยกันดีกับคำ�ว่า
“เล่าเต๊งฟาร์มาซี” คำ�นีส้ ะท้อนสภาพของโรงงานผลิตยาทีพ่ บกันอยูท่ วั่ ไป
ในยุค ๔๐-๕๐ ปีก่อน ที่ผลิตกันแบบง่ายๆ ในตึกแถว ทำ�ยากันข้างบน
แล้วเปิดเป็นร้านขายกันข้างล่างแบบเป็นเรื่องปกติ หากจะพูดกันด้วย
ภาษาปัจจุบันให้ฟังดูดีก็คงต้องบอกว่า โรงงานผลิตยาในบ้านเราในยุคนั้น
มีลักษณะเป็น SME หรือธุรกิจขนาดย่อมเกือบทั้งหมด
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หลังมี พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ มาตรการกำ�กับควบคุมการผลิตตลอด
จนระบบการขึ้นทะเบียนยา ก็ค่อยๆ มีความชัดเจนและเข้มงวดขึ้นเป็น
ลำ�ดับ ส่งผลต่อพัฒนาการของอุตสาหกรรมยาในบ้านเราโดยตรง มาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยาในบ้านเราอย่างชัดเจนก็คือ
การนำ�หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา หรือ จีเอ็มพี (Good
Manufacturing Practice - GMP) มาใช้อย่างเข้มข้น โดยมีกฎหมายบังคับ
ให้นำ�ระบบ GMP มาใช้ในโรงงานผลิตยาในประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๕๔๖
เป็นต้นมา และปรับเงื่อนไขที่อิงมาตรฐานสากลมากขึ้นเป็นลำ�ดับ ทำ�ให้
โรงงานผลิตยาระดับท้องถิ่นที่ไม่สามารถพัฒนาไปถึงจุดที่ได้มาตรฐาน
ดังกล่าวต้องเลิกหรือหยุดตัวไปหลายสิบราย
ด้วยเหตุนี้ จำ�นวนโรงงานผลิตยาในประเทศทีล่ ดน้อยลง ในอีก
มุมมองหนึง่ จึงไม่ใช่ภาพสะท้อนถึงความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมยา
ของบ้านเราได้โดยตรง แต่แสดงถึงการเปลีย่ นผ่านจากระบบ “เล่าเต๊ง
ฟาร์มาซี” ไปสู่โรงงานผลิตยาที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลว่าเรามี
ศักยภาพและความพร้อมในระดับไหน
สิง่ ทีส่ ะท้อนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมยาของบ้านเรายังมองผ่าน
แง่มุมต่างๆ ได้อีกหลายด้าน อย่างเช่น เรื่องของการพัฒนายาใหม่ ซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ระบบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ที่เดิมแบ่งยา
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ยาแผนปัจจุบัน และ ยาแผนโบราณ โดยมีวิธี
ขึ้นทะเบียนแบบง่ายๆ ไม่ได้มีขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ที่ลึกซึ้ง แค่ดูว่ามี
สารหลักตามจำ�นวนทีจ่ ดแจ้ง เช่น พาราเซตามอล ๕๐๐ มิลลิกรัม ถ้าตรวจ
พบตามนั้นก็ขึ้นทะเบียนได้ โดยไม่ต้องพิสูจน์เรื่องความปลอดภัยและ
สรรพคุณ เพราะมีหลักฐานวิชาการเดิมมาอ้างอิงแล้ว
ต่อมาได้มกี ารแก้ไขประเด็นนีใ้ น พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ ให้มขี น้ั ตอน
การขึน้ ทะเบียนยาทีร่ ดั กุมมากขึน้ รูปธรรมทีแ่ สดงความเปลีย่ นแปลงชัดๆ
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ก็คอื ข้อมูลเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนยาใหม่ ที่เดิมใช้กระดาษแค่หนึ่งหรือ
สองแฟ้ม แต่ปัจจุบัน ต้องหอบเอกสารกันมาเป็นตั้งๆ หรือไม่ก็ยกกันมา
เป็นกล่องๆ เพราะนอกจากการแสดงข้อมูล คุณภาพ ของยาแล้ว ยังต้อง
แสดงข้อมูลอีก ๒ ส่วน คือ ความปลอดภัย เช่น ใช้ในสัตว์ทดลองมานาน
เท่าไร ศึกษาในคนมาเท่าไร และข้อมูลด้าน ประสิทธิภาพ ของยาทีพ่ สิ จู น์
ได้ว่า ใช้แล้วได้ผลจริง
เงือ่ นไขปัจจุบนั ทำ�ให้อตุ สาหกรรมยาในประเทศทีไ่ ม่คอ่ ยมีศกั ยภาพ
เรื่องการทำ�ยาใหม่เริ่มไม่สามารถพัฒนายาใหม่มาป้อนตลาดได้
เรื่องนี้จึงกลายเป็นด่านสำ�คัญอีกด่านหนึ่งที่ทำ�ให้โรงงานผลิต
ยาในประเทศทีไ่ ม่พร้อมทีจ่ ะก้าวไปสูม่ าตรฐานใหม่ตอ้ งปิดตัวลง และ
ทำ�ให้สัดส่วนตลาดของยาที่ผลิตในประเทศค่อยๆ ลดลงเป็นเงาตาม
กันไป*
สาเหตุสำ�คัญอีกส่วนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังสถานการณ์ดังกล่าวก็คือ
เทคโนโลยีการผลิตยาในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น
ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยาบ้านเราขาดพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการ
ผลิตและพัฒนายา ที่เห็นได้ชัดเจนคือ เราไม่มีศักยภาพในการทำ�วัตถุดิบ
ถนัดการทำ�ยาแบบซื้อวัตถุดิบเข้ามา เพราะผลิตตัวยาได้เองไม่ถึง ๑๐ ตัว
จนทุกวันนี้ แม้เรามีโรงงานยานับร้อยแห่ง แต่เราผลิตแบบนำ�เข้าวัตถุดิบ
มาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
ดังนั้น เมื่อเริ่มมีข้อกำ�หนดใหม่ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและ
พัฒนายา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำ�ยาเทียบเคียงยาใหม่ (generic) ที่มี
ผู้อื่นผลิตขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งการผลิตยายุคปัจจุบันมุ่งไปที่การใช้
เทคโนโลยีที่สูงขึ้น เช่น การผลิตยาจากชีววัตถุ ที่ต้องอาศัยการเพาะเลี้ยง
* เรื่องของทิศทางการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนตำ�รับยา จะกล่าวโดยละเอียดในบทที่ ๒
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จุลนิ ทรียห์ รือเซลล์ชนั้ สูง การสกัดเนือ้ เยือ่ สิง่ มีชวี ติ ทัง้ จากเซลล์ของมนุษย์
สัตว์ และพืช เป็นต้น จึงทำ�ให้ศักยภาพการผลิตยาของบ้านเราค่อยๆ
ด้อยลง และต้องพึ่งพาการนำ�เข้าเป็นหลัก ทั้งๆ ที่แนวโน้มความต้องการ
ยาในกลุ่มนี้มีมากขึ้น ที่เห็นได้ชัดเจนในเวลานี้ก็คือ วัคซีนเพื่อใช้ป้องกัน
โรคต่างๆ ตั้งแต่ไข้หวัดใหญ่ ไปจนถึงมะเร็งปากมดลูก
ที่จริงเราเคยมี “ต้นทุน” ในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย เพราะในอดีตรัฐเคย
มีนโยบายส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ โดยเรามีหน่วยงานระดับ
อุตสาหกรรมที่ทำ�หน้าที่ผลิตวัคซีนสำ�หรับใช้ในคน ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์
สำ�คัญในกลุม่ ยาชีววัตถุหลายแห่ง ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย และบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งเกิดขึ้นโดย
โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรม กับบริษัทต่างประเทศที่
มีความเชีย่ วชาญ บนข้อตกลงพิเศษเพือ่ ให้ถา่ ยโอนองค์ความรูใ้ นการผลิต
วัคซีนตัวนี้ให้กับไทย แต่ต่อมา นโยบายเรื่องนี้เปลี่ยนไป เพราะมองว่า
การผลิตวัคซีนเองไม่คุ้มทุน ซื้อเอาถูกและสะดวกกว่า ทำ�ให้เราพลาด
โอกาสที่จะสร้างฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมยาให้แข็งแกร่งไปโดยปริยาย
จากโครงสร้างและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยาในประเทศ
ไทยดังที่ได้กล่าว ได้สะท้อนสิ่งที่ผมได้กล่าวไปในตอนต้นว่า ในฐานะ
หน่วยงานหลักของประเทศทีถ่ กู คาดหวังว่าจะต้องมีบทบาทรับผิดชอบ
โดยตรงในเรือ่ งของยา อย.ไม่อาจจำ�กัดกรอบภารกิจของเราไว้เฉพาะ
มิติของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมุ่งที่เรื่องของการกำ�กับตรวจสอบ
ได้อีกต่อไป
ผมอยากจะฝากมุมมองทีเ่ ห็นว่าเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีน่ ่าจะสานต่อ
เพือ่ สร้างการเปลีย่ นผ่านในเรือ่ งนีใ้ ห้ไปสูย่ คุ แห่งการพึง่ พาตนเองด้าน
ยาของประเทศไทยอย่างยั่งยืนไว้สัก ๔ ประเด็น ดังนี้
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ประเด็นแรก
ความมั่นคงทางด้านยา จาก “เรื่องนอกสายตา”
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หลายปีที่ผ่านมา “ความมั่นคงทางด้านยา” ถูกภาครัฐมองข้าม
มาโดยตลอด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อาหาร อัญมณี ฯลฯ มีมูลค่าการตลาดที่สูงและคุ้มค่าแก่การ
ลงทุนมากกว่าอุตสาหกรรมยา ทีม่ มี ลู ค่าการตลาดรวมเพียงแสนกว่าล้านบาท
แต่เมื่อประเทศต้องประสบกับวิกฤติการณ์ต่างๆ เช่น โรคระบาด
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ หรือแม้กระทัง่ การแข่งขันทางการค้ามากขึน้ ภาครัฐ
จึงเริ่มตระหนักว่า ความมั่นคงด้านยาเป็นเรื่องสำ�คัญที่จะมองข้ามไม่ได้
อีกต่อไป
ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั เจนก็คอื การขาดแคลน “น้�ำ เกลือ” ในช่วง
มหาอุทกภัยเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา
เดิมโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งในบ้านเรามีศักยภาพในการผลิตน้ำ�
เกลือใช้เองได้ แต่เมือ่ เราก้าวมาถึงยุคทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับเรือ่ งของ “ราคา”
เหนือสิง่ อืน่ ใด วิถดี งั กล่าวก็กลายเป็นเรือ่ งทีด่ ลู า้ สมัย เพราะการซือ้ เอาจาก
ภาคเอกชนที่ผลิตจำ�นวนมากๆ ดูจะคุ้มค่ากว่ามาก เช่น ถ้าโรงพยาบาล
ผลิตเองต้นทุนขวดละ ๑๐๐ บาท ถ้าซื้อเอกชนเหลือขวดละ ๒๐-๓๐ บาท
เป็นต้น ระยะหลังๆ โรงพยาบาลส่วนใหญ่จงึ ใช้วธิ กี ารซือ้ น้�ำ เกลือแทนการ
ผลิตเอง จนศักยภาพในการพึ่งตนเองของโรงพยาบาลสูญหายไปอยู่กับ
โรงงานผลิตน้ำ�เกลือภายในประเทศ ที่มีอยู่เพียง ๔ แห่ง
เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำ�ท่วมใหญ่ ปี ๒๕๕๔ โรงงานผลิตน้ำ�เกลือที่มี
อยู่ ๔ แห่งถูกน้�ำ ท่วมไป ๒ แห่ง ทำ�ให้ก�ำ ลังการผลิตลดลงไปครึง่ หนึง่ ทันที
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ขณะทีโ่ รงงานอีก ๒ แห่งทีเ่ หลือก็อยูใ่ นภาวะสุม่ เสีย่ ง เพราะถูกน้�ำ โอบล้อม
ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำ�เกลือขาดแคลนภายในเวลาสั้นๆ จะหวังพึ่งพานำ�เข้า
ทดแทนก็ยาก เพราะการนำ�เข้าน้ำ�เกลือมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงมาก
เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำ�หนักเปลืองพื้นที่ขนส่ง
วิกฤติการณ์ครัง้ นีท้ �ำ ให้เราได้เห็นประจักษ์ชดั ว่า “ยา” ทีด่ ธู รรมดาๆ
อย่างเช่นน้ำ�เกลือนั้นมีความสำ�คัญต่อความเป็นความตายของผู้คนมาก
เพียงไร คนกลุม่ หนึง่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบรุนแรงทีส่ ดุ ก็คอื ผูป้ ว่ ยโรคไต เพราะ
ต้องใช้น้ำ�เกลืออย่างน้อย ๒ ถุงในการฟอกไตทุกสัปดาห์ๆ ละ ๒-๓ ครั้ง
ทั่วประเทศมีผู้ป่วยโรคไตประมาณ ๕-๖ ล้านคน
ในช่วงเวลานั้น ๒ โรงงานที่เหลือต้องเร่งกำ�ลังการผลิตอย่างหนัก
เพื่อให้สามารถผลิตน้ำ�เกลือได้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ
แม้วา่ มีโรงงานยาของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งทีส่ ามารถผลิตน้�ำ เกลือได้
แต่ก็เป็นไปเพื่อป้อนโรงพยาบาลของเขาก่อน ภาครัฐไม่สามารถเข้าไป
ขอปันส่วนได้ เพราะไม่มกี ฎหมายรองรับแม้ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ จนกระทัง่
สุดท้ายรัฐก็ตอ้ งลงทุนซือ้ น้�ำ เกลือจากประเทศเพือ่ นบ้าน อย่าง จีน เวียดนาม
โดยขนส่งมาทางเครื่องบินอย่างยากลำ�บากและด้วยต้นทุนที่สูง
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ช่วงที่ไข้หวัดนก (H๑N๑) ระบาด ตอนนั้น
คิดเพียงว่า หากโรคนี้เกิดระบาดในประเทศไทยเราน่าจะซื้อวัคซีนจาก
ต่างประเทศได้
แต่เมื่อเกิดการระบาดขึ้นมาจริงๆ ปรากฏว่าไม่มีประเทศไหนยอม
ขายวัคซีนให้ เพราะกำ�ลังการผลิตวัคซีนทัว่ โลกไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในขณะนั้น จนรัฐบาลหลายๆ ประเทศสั่งห้ามส่งออกวัคซีน โชคดีว่าเรา
สามารถติดต่อประเทศแถบนี้แบ่งขายวัคซีนให้เรา ประมาณ ๒ ล้านโดส
(dose) ทำ�ให้บรรเทาสถานการณ์ไปได้ แต่ถา้ เกิดการระบาดแบบเต็มรูปแบบ
ขึ้นมาจริงๆ วัคซีนเท่านี้ไม่เพียงพอสำ�หรับประชากรจำ�นวน ๗๐ ล้านคน
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ของประเทศแน่นอน ในสถานการณ์เช่นนัน้ จะต้องจัดลำ�ดับความสำ�คัญว่า
ใครคือคน ๒ ล้าน จาก ๗๐ ล้านคน ที่ควรได้รับการฉีดวัคซีน และแน่นอน
ว่าสิทธิในการเข้าถึงยาของคนส่วนใหญ่ในประเทศย่อมหมดไป
โชคดีว่าในครั้งนั้นสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ก่อน แต่ก็
ทำ�ให้รัฐหันมาสนับสนุนทุนวิจัยให้องค์การเภสัชกรรมทำ�การผลิตวัคซีน
โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การอนามัยโลก ส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอนการ
ทำ�วัคซีน H๑N๑ ชนิดเชื้อเป็น และหลังจากนั้นองค์การเภสัชกรรมจึงเริ่ม
สร้างโรงงานผลิตวัคซีน โดยเริ่มผลิตวัคซีนง่ายๆ ก่อน
นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและกระตุ้นให้เราต้องกลับมาฉุกคิด
เรื่อง “ความมั่นคงด้านยา” มากขึ้นว่า บางเรื่องแม้ทำ�เองอาจดูไม่คุ้ม
ต้นทุน แต่รัฐต้องยอมลงทุน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านยาให้กับ
ประเทศของเราด้วยหรือไม่

ประเด็นที่สอง
พร้อมรับ “อาเซียน ฮาร์โมไนซ์”
ทั้งในแง่โอกาสและอุปสรรค

แนวคิดเรื่องการรวมกลุ่ม “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เริ่มต้นขึ้น
เมื่อเกือบ ๒๐ ปีก่อน โดยมุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการ
อำ�นวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ซึ่งประเทศไทยจะได้
ประโยชน์จากการทีผ่ ปู้ ระกอบการในประเทศ ไม่ตอ้ งเผชิญกับอุปสรรคและ
มาตรการกีดกันทางการค้าในอุตสาหกรรมที่ไทยมีความสามารถในการ
แข่งขันสูง ซึ่งจะมีผลช่วยขยายตลาดและการส่งออกของไทยให้เติบโตขึ้น
ได้อีกมาก เนื่องจากประชากรของประเทศในกลุ่มอาเซียนมีอยู่รวมกัน
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ประมาณ ๖๐๐ ล้านคน เมื่อตลาดใหญ่ขึ้นก็ต้องผลิตมากขึ้น ต้นทุนการ
ผลิตก็ยิ่งถูกลง สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้น และ
สร้างอำ�นาจการต่อรองทางการค้ามากขึ้นในความเป็น “หนึ่งเดียวกัน”
ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ได้มีความพยายามในการจัดทำ�
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement) ของประเทศภาคี
สมาชิกเพือ่ ลดอุปสรรคทางการค้า โดยการทำ�ให้หลักเกณฑ์และกฎระเบียบ
ต่างๆ เป็นทีย่ อมรับร่วมกันมากขึน้ มีสนิ ค้าทัง้ หมด ๑๑ สาขาสำ�คัญ (priority
sectors) ซึง่ สินค้าทีเ่ กีย่ วกับบริการสุขภาพ (health sectors) เป็นหนึง่ ใน
๑๑ สาขาสำ�คัญ โดยแบ่งออกเป็นสาขาย่อยลงไปอีก เช่น ยาแผนปัจจุบนั
เครื่องสำ�อาง เครื่องมือแพทย์ และยาแผนโบราณ
ยาแผนปั จ จุ บั น เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพกลุ่ ม แรกๆ ที่ เริ่ ม มี ก าร
วางกติการ่วมกัน เช่น การปรับกฎระเบียบ ข้อกำ�หนดมาตรฐานชุดเอกสาร
ขึ้นทะเบียนตำ�รับยา ข้อกำ�หนดด้านคุณภาพมาตรฐานของยา รวมไปถึง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด่ ี หรือ GMP ในการผลิตยาของอาเซียน ซึง่ ใช้เวลา
ร่างกรอบความตกลงร่วมกันประมาณ ๑๐ ปี จึงบังคับใช้ให้ประเทศสมาชิก
ทยอยดำ�เนินการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑
แนวคิดในการรวมตัวกันนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็อยู่บนข้อพิจารณา
ด้วยว่า ประเทศต่างๆ ไม่ควรใช้หลักเกณฑ์ที่เข้มงวดจนเกินไปกลายเป็น
อุปสรรค (technical barrier) กีดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศเสียเอง
ผลกระทบทางลบอย่างหนึง่ ทีม่ องกันว่า อาจเกิดขึน้ จากการรวมตัว
กันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือ สินค้าที่ราคาถูกกว่าจากประเทศ
สมาชิ ก จะหลั่ ง ไหลเข้ า มาในประเทศได้ ส ะดวกขึ้ น และอาจส่ ง ผลให้
ผูป้ ระกอบการในประเทศทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขันต่�ำ เพราะผลิตสินค้า
ได้ในราคาทีส่ งู กว่า ต้องออกจากตลาดไปในที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงนำ�ไปสู่การ
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กำ�หนดหลักเกณฑ์ในด้านคุณภาพของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
ให้สูงไว้ก่อน เพื่อเป็นเงื่อนไขถ่วงดุลกับกลไกราคา
ข้อกำ�หนดทีเ่ ข้มงวดเหล่านัน้ หลายเรือ่ งอาจกลายเป็น “ดาบสองคม”
ที่สร้างอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของไทย ยกตัวอย่างเช่น
ข้อกำ�หนดให้มกี ารศึกษาความคงสภาพของยา จากทีเ่ มือ่ ก่อนจำ�เป็นต้อง
ศึกษาเฉพาะยาที่กำ�หนด แต่เมื่อรวมกลุ่มอาเซียนแล้ว เราต้องทำ� และทำ�
ภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ ข้มข้นมากขึน้ ซึง่ อ้างอิงตามกติกาสากล ทีก่ �ำ หนดให้ตอ้ ง
ทำ�การศึกษาความคงสภาพของยา ๒ ปี ว่าตัวยายังคงอยู่หรือไม่
ข้อกำ�หนดทีย่ ดึ เอามาตรฐานสากลขัน้ สูงดังเช่นตัวอย่างนี้ ส่งผลกับ
ผูป้ ระกอบการโดยตรง เพราะต้องเพิม่ ขัน้ ตอนการพิสจู น์คณ
ุ ภาพผลิตภัณฑ์
ให้ได้ตามข้อกำ�หนดใหม่ เช่น ต้องเก็บตัวอย่างยาไว้ตรวจสอบจำ�นวนมาก
ตามระยะเวลา เช่น ๓ เดือน ๖ เดือน ไปจนถึง ๒ ปี หรือ เงื่อนไขวิธี
การเก็บยาเพื่อตรวจสอบสภาพเปลี่ยนไป จากเดิมที่สามารถเก็บยาไว้ที่
อุณหภูมิห้องเพื่อตรวจสอบความคงสภาพของตัวยาได้ กลายเป็นต้อง
เก็บยาไว้ในห้องที่มีเงื่อนไขคือ อุณหภูมิ ๓๐ องศา และความชื้นตั้งแต่
๗๕ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็นต้น เหล่านี้คือภาระและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น
ในขณะที่อุตสาหกรรมยาบ้านเรา โรงงานหนึ่งมีการขึ้นทะเบียนยา ๒๐๐๓๐๐ ทะเบียน และข้อกำ�หนดนี้ต้องทำ�ทุกขนาดบรรจุ เมื่อมีการบังคับใช้
หลักเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ เชื่อว่าจะส่งผลให้โรงงานผลิตยาหลายแห่งอาจ
ต้องปิดตัวลง เพราะต้นทุนต่อหน่วยการผลิตสูงขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา มีเงื่อนไขหลายๆ อย่างที่ทำ�ให้โรงงานผลิตยาใน
บ้านเราอยู่รอดได้ยากลำ�บาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานขนาดเล็กที่มี
ต้นทุนและศักยภาพในการแข่งขันน้อย อย่างเช่น หลังจากประเทศไทยเริม่
นำ�ระบบหลักประกันสุขภาพมาใช้ ซึ่งทำ�ให้อำ�นาจการต่อรองราคาซื้อยา
ของภาครัฐมีมากขึ้น เกิดระบบประมูลราคายา ที่ทำ�ให้ซื้อยาได้ในราคา
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ถูกลง ขณะเดียวกันก็ทำ�ให้ผู้ประกอบการรายย่อยยากที่จะหาตลาดได้
เพราะสู้กับรายใหญ่ไม่ไหว
มาตรการอีกส่วนหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ สร้างโอกาสในการขยายตลาดไป
สูอ่ าเซียน ก็คอื การนำ�แนวทางหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตยาของ
กลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป (Pharmaceutical Inspection Co-operation
Scheme GMP Guidelines-PIC/s) มาใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำ�หรับ
กำ�หนดจีเอ็มพีของอาเซียน โดยประเทศที่ใช้หลักเกณฑ์นี้อยู่ก่อนแล้วคือ
สิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งอาศัยข้อได้เปรียบนี้มาผลักดันในเวทีการเจรจา
สร้างกติกานี้ขึ้น
ผมคิดว่านีจ่ ะเป็นเหมือน “คลืน่ สึนามิ” ลูกใหญ่ ทีโ่ ถมใส่ผปู้ ระกอบการ
ด้านยาภายในประเทศของเรา เพราะจีเอ็มพี PIC/S เป็นมาตรฐานการ
ผลิตยาทีส่ งู มาก เช่น โรงงานต้องมีระบบอากาศกลาง มีระบบกรองอากาศ
มีระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย เป็นต้น มาตรฐานสากลเหล่านี้จะทำ�ให้ต้นทุนการ
สร้างโรงงานยาเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า จากเดิมที่ใช้เงินทุน ๒๐-๓๐ ล้านบาท
จะเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๐-๒๐๐ ล้านบาทจึงจะสามารถทำ�ได้
ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ การขาดการถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตยา จากเดิมที่มีบริษัทยาข้ามชาติ
เข้ามาลงทุนในบ้านเราเพราะค่าแรงถูกและกติกาการขึน้ ทะเบียนไม่ยงุ่ ยาก
เมื่อมีการกำ�หนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนมากขึ้น บริษัทเหล่านี้ก็ย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศอืน่ จนหมด และสิง่ ทีต่ ามไปด้วยคือ ช่องทางทีเ่ ราจะ
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตยา
ก็จะหมดไปด้วยเช่นกัน
เหล่านี้คืออุปสรรคสำ�คัญที่ทำ�ให้อุตสาหกรรมยาในบ้านเราอาจ
ไม่เหลือรอดพอให้พึ่งพาได้ในอนาคต
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ประเด็นที่สาม
ถึงเวลาที่รัฐต้องจริงจังในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมยาในประเทศให้เข้มแข็ง

จากสถานการณ์ ที่ ไ ด้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ในตอนต้ น แล้ ว ว่ า ศั ก ยภาพของ
อุตสาหกรรมยาในบ้านเรากำ�ลังถดถอยลงในทุกๆ ด้าน ขณะที่รัฐบาลเอง
ก็หันมาตระหนักต่อการสร้างความมั่นคงทางยาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
การสนับสนุนอุตสาหกรรมยาในประเทศให้เข้มแข็งจึงเป็นภารกิจที่ไม่อาจ
รอช้าได้อีกแล้ว
ปัจจัยสำ�คัญที่รัฐจะต้องเร่งลงมือทำ�เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยา
ในประเทศให้เข้มแข็งพอที่จะสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจ
มีดังนี้
๑. การมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ

การมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทช่ี ดั เจนในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยาภายในประเทศถือเป็นเรื่องที่สำ�คัญมากในระยะยาว โดยนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในเรื่องนี้ต้องครอบคลุมองค์ประกอบสำ�คัญที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ทั้งระบบ
การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านยาในบ้านเราริเริ่มขึ้นตั้งแต่
ปี ๒๕๒๔ และมีการปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แม้การขับเคลื่อนเพื่อ
ให้เกิดผลตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ในแผนยังไม่ชัดเจน แต่ก็ถือได้ว่ามี
ความก้าวหน้ามาเป็นลำ�ดับ มิติหนึ่งที่สะท้อนถึงเรื่องนี้ก็คือ การที่รัฐบาล
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ได้ประกาศนโยบายเรื่องการสร้างเสริมเศรษฐกิจ เมื่อ ๒ ปีก่อนว่า แต่ละ
หน่ ว ยงานต้ อ งนำ � เรื่ อ งการสร้ า งความมั่ น คงด้ า นยาเข้ า มาอยู่ ใ นแผน
ยุทธศาสตร์ โดยต้องช่วยกันคิดว่า ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมี
ความมั่นคงด้านยาได้อย่างไร แต่ละหน่วยงานต้องเตรียมการอย่างไรเพื่อ
สนับสนุนให้อุตสาหกรรมยาภายในประเทศเข้มแข็ง ให้ประชาชนมียาใช้
อย่างเพียงพอในภาวะวิกฤติ
๒. การมีกลไก หรือหน่วยขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ทช
ี่ ด
ั เจนโดยเฉพาะ

ประเทศเกาหลีใต้ มีหน่วยงานทีต่ ง้ั ขึน้ มาเพือ่ รับผิดชอบการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยเฉพาะ เช่น หน่วยงานทีเ่ รียกว่า KHIDI (Korea
Health Industry Development Institute) ซึง่ รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ
และให้อ�ำ นาจการตัดสินใจในการขับเคลือ่ นประเทศไปสูเ่ ป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างเต็มที่
ยกตัวอย่างเช่น หากประเทศต้องการส่งเสริมการผลิตยาชีววัตถุ
ให้ได้ภายใน ๕ ปี หน่วยงานนี้จะมีหน้าที่เบ็ดเสร็จในการตัดสินใจทุกเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการพัฒนายาชีววัตถุ เช่น การเสนอให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
แก่ผู้ที่ทำ�วิจัยอย่างต่อเนื่อง แม้แต่การให้สิทธิในการผูกขาดตลาด เป็นต้น
ด้วยศักยภาพเช่นนี้ เราจึงได้เห็นว่า ประเทศเกาหลีใต้สามารถพัฒนา
เรื่องยาชีววัตถุให้เติบโตขึ้นมาได้ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปี ไม่ต่างจากตอนที่
ตั้ ง เป้ า ในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมบั น เทิ ง อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งสำ � อาง
จนสำ�เร็จดังที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้ว
ผมคิดว่า ถ้าประเทศไทยต้องการให้อตุ สาหกรรมยาบ้านเราอยูร่ อด
และพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เราจำ�เป็นต้องมีหน่วยงานแบบนี้
ต้องมาเริ่มคิดที่จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะ โดยมี
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วิธีการบริหารจัดการแยกต่างหากออกมาจากระบบราชการปกติ เพื่อให้
สามารถดำ�เนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
๓. การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมยาในประเทศ

เนื่องจาก พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นกฎหมายที่เขียนขึ้นมานาน
เกือบ ๕๐ ปี ปัจจุบันสถานการณ์และบริบทต่างๆ เปลี่ยนไปมาก จำ�เป็น
ที่เราต้องปรับแก้ไขกฎหมายให้เป็นสากลมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะมิติเรื่องการ
ควบคุมแต่ตอ้ งครอบคลุมมิตอิ นื่ ๆ ด้วย เช่น การสนับสนุนส่งเสริมการวิจยั
ยาใหม่ๆ การลดอุปสรรคต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมยาภายใน
ประเทศ เป็นต้น
สถานการณ์ที่สะท้อนว่า ระบบกฎหมายบ้านเราค่อนข้างตกเป็น
เบีย้ ล่าง ในท่ามกลาง “สงครามการค้า” ทีล่ อ้ มกรอบประชิดเข้าหาเรามากขึน้
ทำ�ให้อุตสาหกรรมยาในประเทศอยู่รอดได้ยากขึ้น ก็คือ พ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ
ซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ช่วงก่อน พ.ศ.๒๕๒๒ กฎหมายฉบับนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมในเรื่อง
“ยา” เพราะมองว่าเป็นสินค้าในกลุม่ ปัจจัยสี่ จนกระทัง่ เมือ่ เริม่ มีการนำ�เข้า
ยาจากต่างประเทศมากขึ้น และมีการทำ�ยา generic ออกมาขายในราคา
ที่ถูกกว่ายาต้นแบบมาก เพราะไม่มีภาระต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ในชั้น drug development ตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ เป็นต้นมา ประเทศมหาอำ�นาจ
ด้ า นยาจึ ง กดดั น ประเทศไทยอย่ า งหนั ก ให้ แ ก้ ไขกฎหมายสิ ท ธิ บั ต รให้
ครอบคลุ ม ในเรื่ อ งของยา โดยใช้ เ งื่ อ นไขการให้ สิ ท ธิ ท างภาษี ใ นกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างเช่น สิ่งทอ มาเป็นตัวกดดันเร่งเร้าให้เราต้องแก้ไข
กฎหมายสิทธิบัตรจนสำ�เร็จ

23

24

อุตสาหกรรมยา

นั่นไม่เพียงเท่ากับเป็นการ “ปิดโอกาส” ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยาตัวใหม่ๆ ด้วยการให้ผูกขาดสิทธิบัตร เป็นเวลา ๒๐ ปี แต่สิ่งที่
น่าเป็นห่วงมากไปกว่านั้นคือ การรุกคืบการนำ�ไปสู่การผูกขาดข้อมูล
(data exclusivity) ในเวที FTA ด้วย เช่น ยาตัวใดหมดสิทธิบัตรแล้ว
เดิมผูผ้ ลิตภายในประเทศสามารถมาขอขึน้ ทะเบียนยาโดยในการพิจารณา
รับขึ้นทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสามารถรับขึ้นยานั้นโดยอาศัย
ความรู้จากยาต้นแบบโดยไม่ต้องให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนส่งข้อมูลเพิ่มเติม
เหมือนยาใหม่ เช่น ข้อมูลที่พิสูจน์เรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัย
แต่เงื่อนไขใหม่ได้เพิ่มเงื่อนไขว่า ห้ามการขึ้นทะเบียนยา generic นั้น
โดยอิงข้อมูล เช่น เรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาต้นแบบ
นั่นหมายถึงว่า คนที่จะทำ�ยาเลียนแบบต้องทำ�การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้
ข้อมูลเหล่านีด้ ว้ ยตัวเอง หรือเท่ากับเป็นการ “เริม่ ต้นนับหนึง่ ใหม่” เป็นต้น
เหล่านี้คือโจทย์สำ�คัญที่เราจะต้องศึกษาและรู้เท่าทันเมื่อไปทำ�
ความตกลงทางการค้าใดๆ ก็ตามที่มีลักษณะผูกขาด และพิจารณาหา
มาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดตามมา อย่างเช่น การตั้งกองทุน
ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ เหมือนประเทศญี่ปุ่นและ
เกาหลีใต้ได้ทำ�ไปแล้ว, การที่รัฐสามารถใช้มาตรการบังคับสิทธิบัตรยา
(Compulsory Licensing: CL) เพื่อประโยชน์สาธารณะหากราคายาแพง
เกินไป, การเปิดเผยข้อมูลสิทธิบัตร หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมือน
อย่างที่ประเทศอินโดนีเซียมีกฎหมายที่กำ�หนดไว้ว่า หากต้องการขายยา
ต้องมาตั้งโรงงานในประเทศของเขาด้วย เป็นต้น
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ประเด็นที่สี่
อย. ต้องพัฒนา อุตสาหกรรมยาจึงไปรอด

ในท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นนี้
ทุกหน่วยงานต้องเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกัน ถ้าจะ
ต้องทำ�ให้อุตสาหกรรมยาบ้านเราพัฒนาต่อไปได้ อย. ต้องปรับบทบาท
อย่างน้อย ๓ เรื่องสำ�คัญ
๑. ก้าวไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่

ขณะนี้ภาคเอกชนต่างคาดหวังว่า รัฐจะตระหนักอย่างแท้จริงว่า
สังคมของเรากำ�ลังอยู่ในท่ามกลางภาวะ “สงคราม” ที่ต่อสู้ผ่านการแข่งขัน
ทางการค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งอำ�นาจการผูกขาดทางการตลาด ถ้าเรายังคิด
แต่จะ “ซื้อเวลา” ต่อไป เราจะพ่ายแพ้และสูญเสียในทุกๆ ด้าน
การปรับเปลีย่ นถึงขัน้ กระบวนทัศน์นน้ั ไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่จ�ำ เป็นต้องทำ�
เครือ่ งมือหลายอย่างทีต่ อ้ งสร้างขึน้ มาเป็นตัวช่วย เช่น ตัวชีว้ ดั ความสำ�เร็จ
และวิธีการในเรื่องของการประเมินผลงาน รวมทั้ง การปรับโครงสร้าง
องค์กรเพือ่ ให้งานเกิดประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น เมื่อถึงจุดหนึ่งอาจต้องแยกภารกิจบางส่วนออกไปบริหารแบบ
กึ่งราชการ อย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น ที่แยกงานด้านการประเมินเอกสาร
เพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนยาออกมาเป็นหน่วยงานโดยเฉพาะ มีชอื่ ว่า PMDA ซึง่
ใช้ระบบบริหารงานแบบคล้ายเอกชน โดยเก็บค่าธรรมเนียมการขึน้ ทะเบียน
จากเอกชนอย่างสมน้�ำ สมเนือ้ พอทีจ่ ะเป็นรายได้ให้องค์กรสามารถทำ�งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเอื้อประโยชน์ทั้งแก่รัฐและ
เอกชนไปพร้อมๆ กัน
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๒. ปรับกระบวนการทำ�งาน

อย.จะทำ � งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ อ ย่ า งไรภายใต้ ข้ อ จำ � กั ด ของ
ทรัพยากร เดิม อย.ถูกออกแบบมาให้เป็น “หน่วยคัดกรองยาที่ดีที่สุด”
ก่อนที่ยาจะออกสู่ตลาด คนของเราจึงถูกฝึกมาให้ถี่ถ้วนกับเรื่องเหล่านี้
ส่งผลให้ระบบการขึ้นทะเบียนยาของ อย. มีขั้นตอนค่อนข้างมากและใช้
เวลานานหลายปี จนไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
ประเทศได้ ต่างจากบางประเทศเพือ่ นบ้านเรา เช่น สิงคโปร์ทสี่ ามารถทำ�ให้
เวลาการขึ้นทะเบียนรวดเร็วกว่าบ้านเรามาก คือ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี
ขณะที่บ้านเราใช้เวลา ๒–๓ ปี หรือมากกว่านั้น
ถ้าถามว่าทำ�ไมเขาถึงสามารถทำ�ได้ ผมคิดว่า อย่างแรกคือ เรือ่ งของ
วิธีคิด ที่เขามองว่าประเทศของเขาเป็นประเทศเล็กๆ จึงไม่มีทรัพยากร
มากพอทีจ่ ะมาทำ�งานในรายละเอียด เขาจึงปรับขัน้ ตอนบางอย่างลง และ
ใช้วิธีการอ้างอิงข้อมูลผลที่ผ่านการตรวจสอบและยอมรับจากประเทศที่
เชือ่ ถือได้แทน เช่น ยาตัวไหนทีข่ นึ้ ทะเบียนยาจากประเทศทีเ่ ขายอมรับมา
แล้วก็สามารถขึ้นทะเบียนได้โดยไม่ต้องเสียเวลามาพิจารณา (review)
เอกสารใหม่ทั้งหมด
อีกส่วนหนึ่งคือ การถ่ายเทงานบางส่วนไปให้หน่วยงานภายนอก
ทำ�แทน เช่น มอบอำ�นาจให้หน่วยงานภาคการศึกษาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการ
ประเมินเอกสารงานวิจัยต่างๆ หรือถ้าเป็นการขอขึ้นทะเบียนยาที่ไม่มี
ความซับซ้อนก็ให้ใช้วธิ กี ารขึน้ ทะเบียนโดยย่อแทน และทีส่ �ำ คัญหน่วยงาน
ขึ้นทะเบียนยาของเขาแยกเป็นหน่วยงานอิสระ มีระบบการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
ในกรณีของ อย. เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยปรับระบบงาน
บางส่วนได้ เช่น เมื่อเรามีคนน้อยก็ต้องจัดลำ�ดับความสำ�คัญ โดยใช้
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ทรัพยากรไปเพื่อจัดการกับเรื่องที่มีความเสี่ยงมาก เช่น ยาที่เป็นยาใหม่
และลดขั้นตอนกับยาที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น ยาสามัญประจำ�บ้าน ฯลฯ
หรือนำ�ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานมากขึ้น
งานบางอย่างทีส่ ามารถถ่ายโอนให้กบั หน่วยงานภายนอกเพือ่ ลดภาระงาน
ที่มีโดยไม่ต้องเพิ่มอัตรากำ�ลังก็ควรทำ�
๓. พัฒนาคนให้มีความรู้เท่าทันอนาคต

ยกตัวอย่างเช่น การขึ้นทะเบียนยา เราต้องคาดการณ์อนาคตว่า
อีก ๕-๑๐ ปีข้างหน้าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้น และ
สร้างคนให้มีความรู้เพียงพอที่จะรองรับการประเมินผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้
เสียตัง้ แต่วนั นี้ ขณะเดียวกัน ภาคการศึกษาก็ตอ้ งเตรียมความพร้อมในการ
ผลิตกำ�ลังคนที่มีศักยภาพสอดรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
เช่น เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการผลิตยา ผลิตภัณฑ์สเต็มเซลล์
เป็นต้น
นี่คือสิ่งที่เราจำ�เป็นต้องเตรียมความพร้อม ท่ามกลาง “สงคราม” ที่
กำ�ลังดำ�เนินไปในโลกยุคใหม่
หากอุตสาหกรรมยาในบ้านเราไปไม่รอด เราไม่มีทางจะรู้ได้
เลยว่า เมือ่ ประเทศเกิดวิกฤติการณ์ครัง้ ต่อไป ไม่วา่ จะด้วยโรคระบาด
หรือภัยพิบัติ คนไทยจะเผชิญชะตากรรมเช่นไร
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-๒“ระบบยาและการขึน
้ ทะเบียน”
เรือ
่ งทีต
่ อ
้ งมองไปข้างหน้า
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาให้เกิดความมั่นคง
ในระยะยาวนั้น ต้องถามตัวเองด้วยเหมือนกันว่า
เราจะทำ�อย่างไรให้ระบบการขึ้นทะเบียนมีประสิทธิภาพ
และทำ�ได้รวดเร็วขึ้น
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ใ

นฐานะหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่สำ�คัญต่อการดำ�รงอยู่ของทุกชีวิต อีกทั้ง
ยังสัมพันธ์กบั ความมัน่ คงทางด้านสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม เรื่องของ “ยา” จึงต้องถูกจัดการอย่างมีคุณภาพ
และคำ�นึงถึงมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือ ต้องจัดการกันอย่างเป็นระบบนั่นเอง
“ระบบยา” มีองค์ประกอบหลัก ๔ ส่วน ได้แก่ เรือ่ งการคัดเลือก
การจัดหา การกระจาย และการใช้ยา
สิ่งสำ�คัญในขั้นตอน การคัดเลือก ก็คือ ระบบการขึ้นทะเบียนยา
ว่าเราจะยอมให้ยาตัวไหนเข้ามาในระบบยาทีใ่ ช้อย่างถูกกฎหมายในประเทศ
หรื อ ในระดั บ ที่เ ล็ ก ลงมาก็ คือ หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ทำ � บั ญ ชี ร ายชื่อ ยาที่
โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะสั่งซื้อ ในขั้นตอน การจัดหา คือ การกำ�หนดว่า
เราจะได้ยามาอย่างไร เช่น จะสัง่ ซือ้ จากภายนอก หรือผลิตเองในประเทศ
หรือในโรงพยาบาลของเรา ด้าน การกระจาย คือ การส่งยาไปยังจุดใด
จึงเกิดการกระจายยาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สุดท้าย การใช้ยา
จะมี น โยบายหรื อ มาตรการกำ � กั บ ดู แ ลอย่ า งไรให้ ไ ม่ เ กิ ด อั น ตรายและ
เป็นการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไม่ฟมุ่ เฟือยเกินจำ�เป็นจนเกิดผลกระทบด้าน
อื่นๆ ตามมา
แต่ก่อนเรื่องพวกนี้ประเทศไทยเราไม่ได้กำ�หนดทิศทางให้ชัดเจน
อาจเป็นเพราะปัญหายังไม่เกิดขึ้นมาก แต่ในระยะหลังๆ บริบทของ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไป ทำ�ให้นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบยาของ
ประเทศจึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญ เพือ่ ทีจ่ ะให้เกิดเป้าหมายร่วม และนำ�ทรัพยากร
จากจุดต่างๆ มาใช้ไปในทิศทางเดียวกัน

29

30

อุตสาหกรรมยา

ตัวอย่างของเรือ่ งสำ�คัญๆ ทีต่ อ้ งตัดสินใจกันในระดับชาติ จะปล่อย
ให้ต่างคนต่างทำ�ที่เป็นไปตามมีตามเกิดอย่างยุคอดีตไม่ได้อีกต่อไป เช่น
ประเทศไทยจะผลิตยาเองหรือไม่ หรือว่าซื้อจากต่างประเทศคุ้มกว่า
เหมือนเช่นประเทศเล็กอย่างประเทศลาว ทีเ่ ขาไม่คดิ ว่าจะมีโรงงานผลิตยา
เอง เพราะประชากรของเขามีแค่ ๗ ล้านคน ไม่คุ้มที่จะลงทุน ขณะที่ไทย
เรามีประชากรมากกว่าสิบเท่า คือ เกือบ ๗๐ ล้านคน เราจะมีนโยบายใน
เรื่องนี้อย่างไร เราจะใช้ยาแบบไหน เน้นแนวอนุรักษ์นิยม คือ ใช้ยาแบบ
ประหยัด หรือต้องการใช้ยาเกรดดีที่สุด เป็นต้น
อี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ ต้ อ งจั ด ทำ � นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ ชาติ
ในเรื่องของระบบยาก็คือ เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
แน่นอนว่าประเด็นสำ�คัญคือเรือ่ งของ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยของยา นอกจากนีย้ งั รวมถึงเรือ่ ง การเข้าถึงยาในยามทีจ่ �ำ เป็น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของยาราคาแพง หรือ กรณีของ “ยากำ�พร้า”
ได้แก่ ยาที่ใช้กับอาการเจ็บป่วยที่พบน้อยมากหรือโรคใหม่ๆ ที่ยังไม่พบ
ในบ้านเราแต่โอกาสเสี่ยงและเป็นโรคหรืออาการที่มีอันตรายร้ายแรง
ซึ่งภาคธุรกิจเห็นว่าไม่คมุ้ ค่าที่จะผลิตหรือนำ�เข้ายา รัฐจึงต้องตัดสินใจว่า
จะมีนโยบายในเรื่องของยากลุ่มนี้อย่างไร
รวมทั้ง ปัญหาการใช้ยาแบบไม่สมเหตุผล ทั้งการใช้โดยไม่มี
ความรู้ที่ถูกต้องจนก่อผลกระทบในวงกว้าง เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะเกิน
ความจำ�เป็น ทั้งในคนและในสัตว์ จนก่อปัญหาเชื้อดื้อยา ที่กำ�ลังลุกลาม
เป็นวิกฤติในระบบสาธารณสุขทั่วโลกเวลานี้ ไปจนถึง การใช้ยาแบบ
ฟุม่ เฟือย เช่น แทนทีจ่ ะใช้ยาสามัญ (generic) เม็ดละ ๒-๓ บาท กลับเลือก
ใช้ยาใหม่ๆ ที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ เม็ดละหลายร้อยบาท ทั้งที่ให้ผล
ใกล้เคียงกัน หรืออาการเจ็บป่วยหลายอย่างไม่ต้องใช้ยา ก็ยังให้ยามากิน
เช่น ท้องเสียโดยไม่ได้ติดเชื้อ ส่งผลทั้งกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
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และความมั่นคงของระบบสวัสดิการสุขภาพที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้
โดยนำ�เงินมาจากภาษีอากรของประชาชน เป็นต้น
เหตุผลสุดท้าย ซึ่งมีความสำ�คัญอย่างยิ่งในการจัดทำ�นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ดา้ นระบบยาของประเทศก็คอื เรือ่ งของความมัน่ คงทางด้าน
ยา ที่ต้องคิดเตรียมการทั้งความอยู่รอดของประเทศในระยะยาว และเมื่อ
เกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น โรคระบาดหรือภัยพิบัติ เราจะต้องพึ่งพาตัวเองได้
โดยไม่เกิดความแตกตื่นวุ่นวาย อย่างที่เคยมีประสบการณ์คราวน้ำ�เกลือ
ขาดแคลนตอนน้ำ�ท่วมปลายปี ๒๕๕๔
เรื่องเหล่านี้ต้องหาวิธีจัดการทั้งหมด คำ�ถามก็คือ “นโยบายของ
ประเทศเราจะเอาอย่างไร”
จากที่ได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำ�นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ดา้ นระบบยาของประเทศมาตัง้ แต่ยคุ ต้นๆ ผมขอถ่ายทอด
ข้อมูลและข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง
แผนพัฒนาระบบยาของประเทศไทย ๓๕ ปี
ก้าวไปถึงไหน

เรื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ มักถูกมองว่าเป็น
เรื่องไกลตัว แต่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่สำ�คัญมาก เพราะ “กุญแจแห่งความ
สำ�เร็จ” ในการจัดการเรื่องใหญ่ๆ อย่างเช่นการจัดการระบบยา ล้วนต้อง
อาศัยการบูรณาการหลายๆ ภาคส่วนเข้ามาประสานความร่วมมือและ
ทรัพยากรกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์
ร่วมกัน และ อย. มีบทบาทเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการผลักดันให้เกิด
สิ่งนี้ขึ้นมา
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แนวคิดเรือ่ งการจัดทำ�แผนนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติดา้ นยา
ในบ้ า นเราเกิ ด ขึ้นตั้ง แต่ปี ๒๕๒๓ โดยการกระตุ้นและสนับ สนุนจาก
องค์การอนามัยโลก (WHO) หลังจากการประชุมใหญ่สมัชชาองค์การ
อนามัยโลก ครั้งที่ ๓๑ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ ที่ประชุมเสนอแนะให้ประเทศ
สมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำ�ลังพัฒนากำ�หนดนโยบายด้านยา
ของตนขึน้ เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบยาของแต่ละประเทศ จนถึง
ระดับทีจ่ ะสามารถจัดหายาจำ�เป็น (essential drugs) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอในราคาย่อมเยา ส่งผลให้
กระทรวงสาธารณสุ ข แต่ ง ตั้ ง คณะทำ � งานจั ด ทำ � นโยบายแห่ ง ชาติ
ทางด้านยา ชุดแรก เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๓
หลั ง จากนั้ น อย.ได้ ทำ � การสำ � รวจข้ อ มู ล ปั ญ หาของระบบยา
ความต้องการยา การผลิต การจัดหา การกระจาย และการใช้ยา ตามด้วย
การจัดประชุมระดับชาติเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำ�หนดนโยบาย
แห่งชาติทางด้านยาของประเทศไทย จากนั้น คณะทำ�งานจัดทำ�นโยบาย
แห่งชาติทางด้านยา ได้ทำ�การยกร่าง และกระทรวงสาธารณสุขนำ�ร่าง
ดั ง กล่ า วไปเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ นปี ๒๕๒๔ โดย ครม.ได้ รั บ รอง
“นโยบายแห่งชาติทางด้านยา” ฉบับแรก และประกาศใช้ในเดือนเมษายน
ปีนั้นเอง รวมทั้งแต่งตั้ง คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยา ชุดที่ ๑
นโยบายฉบับนี้ถูกใช้มานานกว่าสิบปี ท่ามกลางเงื่อนไขปัจจัยที่
ไม่เอื้อให้เกิดประสิทธิภาพเท่าไรนัก เห็นได้จากหลังใช้นโยบายฯ ดังกล่าว
ได้ ๒ ปี ก็ได้มีการจัดตั้งและปรับปรุง คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย
แห่งชาติด้านยา ถึง ๖ ครั้ง และจากการติดตามประเมินผลการดำ�เนินการ
ของนโยบายตลอด ๑๐ ปี พบว่าการดำ�เนินการไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
ในปี ๒๕๓๖ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ประกาศใช้ นโยบายแห่ง
ชาติด้านยา พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งกำ�หนดวิสัยทัศน์ว่า “ให้มียาที่มีประสิทธิภาพ
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คุณภาพดี และราคาพอสมควรกระจายออกไปอย่างทั่วถึง” (ในทุกระดับ
ของการบริการของรัฐ-โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจังหวัด
โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย) โดยการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ ได้แก่
1. ให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด และลดจำ�นวนยาที่ต้องสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์
2. ให้มกี ารพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการผลิตเพื่อการ
ส่งออก
3. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดบิ โดยใช้ทรัพยากร
ภายในประเทศ
4. สนับสนุนการศึกษาและวิจยั เพือ่ ให้ทราบศักยภาพด้านการป้องกัน
ส่งเสริมสุขภาพ และบำ�บัดรักษาของสมุนไพร ยาสมุนไพร และยาแผน
โบราณ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานด้านยาและบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เอือ้ อำ�นวยต่อการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้านยา
“เรือ่ งใหม่” ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้นโยบายเกีย่ วกับการใช้ยาภายใต้นโยบาย
แห่งชาติฉบับนี้ ก็คือ การส่งเสริมให้ใช้ยาใน “บัญชียาหลักแห่งชาติ”
ในโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งเป็นผู้สั่งใช้ยาถึงประมาณ ร้อยละ ๖๐-๗๐ ของ
ทั้งประเทศ เพื่อนำ�ไปสู่การใช้ยาอย่างเหมาะสม ตามความจำ�เป็น
แม้ได้รบั การปรับปรุงใหม่ให้เป็นนโยบายทีม่ คี วามชัดเจนมากขึน้ กว่า
ฉบับแรก แต่นโยบายก็ยังไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร

33

34

อุตสาหกรรมยา

โดยมีการวิเคราะห์สาเหตุหลักว่า มาจาก “กลไก” ที่มีบทบาทเป็นตัว
ขับเคลื่อนหลักคือ คณะกรรมการนโยบายยาแห่งชาติยังขาดเสถียรภาพ
เพราะมีอายุการทำ�งานตามการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรีแต่ละชุด ซึ่งมี
สภาพล้มลุกคลุกคลานมานานนับสิบปี จึงมีแนวคิดทีจ่ ะ “ปลดแอก” ให้กลไก
นี้คงตัว ไม่ผูกติดกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เพื่อให้สามารถทำ�งาน
ผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ช่วงปี ๒๕๔๘ ขณะเป็นผู้อำ�นวยการสำ�นักยา จึงได้ร่วมผลักดัน
เรื่องนี้ด้วย ในตอนแรกเรามองกันว่าน่าจะรวมเรื่องนี้ไว้ในร่าง พ.ร.บ.ยาฯ
ที่กำ�ลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์รัฐประหารจน
เกิดรัฐบาลที่มี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนัน้ เคยเป็นเลขาธิการ อย.
มาก่อน ท่านจึงเข้าใจปัญหาและสนับสนุนให้มกี ารปรับปรุงเรือ่ งนี้ โดยเสนอ
เป็นระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีแทนเพื่อให้เป็นสิ่งที่ผูกพันกับหน่วยงาน
ของภาครัฐและทำ�ได้รวดเร็วกว่าไปผูกรวมไว้ในร่างกฎหมาย กระนัน้ อย.
ซึง่ ผมเป็นทีมงานด้วยก็ยงั ต้องไปชีแ้ จงในหลายเวที เช่น ในสำ�นักนักนายก
รัฐมนตรีและสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น
ในที่สุดจึงได้ออก ระเบียบสำ�นักนายกว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ และได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒
คณะกรรมการชุดนีม้ วี าระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ ๓ ปี มีอ�ำ นาจ
หน้าทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ (๑) จัดทำ�นโยบายแห่งชาติดา้ นยาและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ (๒) พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและกำ�หนด
ราคากลางยา และ (๓) ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
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ทั้งนี้ เมื่อเกิดคณะกรรมการพัฒนาระบบยา ซึ่งเป็นกลไกที่ยั่งยืน
กว่ายุคที่ผ่านมาแล้ว เรายังมองกันว่า อาจยังไม่มีสถานะเข้มแข็งพอที่จะ
ทำ�ให้ฝา่ ยต่างๆ ยอมปฏิบตั ติ าม เรายังอยากให้มกี ฎหมายทีร่ ะบุให้อ�ำ นาจ
แก่กรรมการชุดนีโ้ ดยผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ ฉะนัน้ ในร่าง พ.ร.บ.ยาฯ
ที่จัดทำ�ขึ้น เราจึงบรรจุเรื่องคณะกรรมการพัฒนาระบบยา ไว้ในร่างนี้ด้วย
แต่ก็อย่างที่ทราบกันว่า จนถึงบัดนี้ร่างกฎหมายนี้ก็ยังไม่ผ่าน ทุกวันนี้
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาจึงขับเคลื่อนงานไปด้วยในระเบียบสำ�นัก
นายกรัฐมนตรีฯ ฉบับนี้
ต่อมา คณะกรรมการชุดนี้ได้ทบทวนนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.
๒๕๓๖ แล้วมีความเห็นว่า นโยบายและยุทธศาสตร์ ๖ ข้อนั้นมากเกินไป
สำ�หรับการนำ�ไปแปลงสูข่ น้ั ปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลอย่างจริงจัง จึงให้ตง้ั คณะทำ�งาน
เพื่อจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ โดยให้ อย.เป็นแกนหลัก
ถ้าว่ากันตามจริง โครงสร้างของ อย.ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นกลไก
ควบคุม ไม่ใช่หน่วยงานกำ�หนด หรือขับเคลือ่ นนโยบายระดับชาติ เรียกว่า
ต้องใช้บุคลากรคนละ “สายพันธุ์” กันเลยทีเดียว แต่ในทางปฏิบัติ พอมี
เรือ่ งอะไรทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งของยาก็จะถูกส่งมาที่ อย.หมดทุกเรือ่ ง เพราะ
ใครๆ ก็มองว่า อย.รู้เรื่องยาดีที่สุด เราจึงอยู่ในสภาพตกกระไดพลอยโจน
ต้องมายกร่างนโยบายและยุทธศาสตร์เกีย่ วกับเรือ่ งของยาว่าจะเอาอย่างไร
กันดี เป็นเช่นนี้มาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้
ในปี ๒๕๕๔ อย.จึงตั้งคณะทำ�งาน เริ่มวางกรอบแนวคิดในการยก
ร่าง โดยได้น้อมนำ�แนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มากำ�หนดยุทธศาสตร์ยาให้อยู่บนหลักความพอเพียง
ครอบคลุมในบริบทต่างๆ เช่น การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การเข้าถึงยาอย่าง
พอเพียง การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพรเพือ่ การพึง่ ตนเอง
ให้ได้ภายในประเทศ ขณะเดียวกันก็ยังต้องให้ความสำ�คัญกับเรื่องการ
ประกันคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยด้วย
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ในทีส่ ดุ เกิดนโยบายแห่งชาติดา้ นยา พ.ศ.๒๕๕๔ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ทีก่ �ำ หนดวิสยั ทัศน์ไว้วา่
“ประชาชนเข้าถึงยาถ้วนหน้า ใช้ยามีเหตุผล ประเทศพึ่งตนเอง” โดย
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเข้าถึงยา ที่มุ่งให้ ประชาชนเข้าถึงยาจำ�เป็น
อย่างเสมอภาค ทัว่ ถึง และทันการณ์ ในราคาทีเ่ หมาะสมกับความสามารถ
ในการจ่ายของประชาชน ตลอดจนฐานะเศรษฐกิจของประเทศ เราต้องการ
ให้ประชาชนเข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ฐานะของประเทศด้วย มีการกำ�หนดยุทธศาสตร์ย่อยเข้ามาสนับสนุน เช่น
ถ้าต้องการให้คนไทยเข้าถึงยาแต่มีข้อจำ�กัดเรื่องของราคายา เพราะมีการ
ให้สิทธิประโยชน์ เช่น เรื่องสิทธิบัตร ซึ่งเราถูกกดดันให้แก้ไขกฎหมายสิทธิ
บัตรของเรา เปิดช่องให้มกี ารจดสิทธิบตั รยาตัวใหม่ๆ เกิดการผูกขาดไม่ให้
ใครลอกเลียนแบบได้ เงือ่ นไขนีท้ �ำ ให้ยาใหม่ๆ มีราคาแพงจนผูป้ ว่ ยไม่สามารถ
เข้าถึงยานั้นได้ วิธีการหนึ่งในการลดข้อจำ�กัดนี้ตามกฎหมายสิทธิบัตรก็มี
เครื่องมือคือ การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรือ ซีแอล (Compulsory
Licensing) แต่ที่ผ่านมาเราใช้สิทธินี้แบบจำ�กัดจำ�เขี่ย เพราะกลัวเสีย
ภาพลักษณ์ในการไม่ให้การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา และประเทศคูค่ า้
มหาอำ�นาจจะใช้วธิ กี ารตอบโต้ทางการค้าอืน่ สาระสำ�คัญในยุทธศาสตร์นี้
เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามชี้ทิศทางเพื่อให้ประเทศไทยใช้ประโยชน์
จากเรื่องนี้ให้มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทีม่ งุ่ ส่งเสริมการใช้ยา
ของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ให้เป็นไปอย่างสมเหตุผล ถูกต้อง
และคุ้มค่า จะเห็นว่าเน้นทั้งแพทย์และประชาชน เพราะการแก้ไขปัญหา
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การใช้ยาต้องทำ�ทัง้ ๒ ส่วนไปพร้อมๆ กัน ฝ่ายบุคลากรทางการแพทย์ต้อง
มีจริยธรรมในการสั่งใช้ยา เช่น ไม่ถูกครอบงำ�การใช้ยาจากการรับการ
สนับสนุนของภาคธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ทุนไปประชุมวิชาการ
ต่างประเทศ หรือทุนวิจัย ฯลฯ ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจริงจังในเรื่องนี้
จนมีการออก หลักเกณฑ์จริยธรรม (Code of Conduct) ในการสั่งใช้ยา
ของแพทย์ แต่บ้านเราอาจยังไม่เข้มแข็งกับเรื่องนี้ เราจึงพยายามนำ�มา
สร้างเป็นยุทธศาสตร์ในฉบับนี้
อีกเรื่องหนึ่งที่สำ�คัญคือ การส่งเสริมการใช้ ยาชื่อสามัญ (Generic
Drug) เพราะการใช้ยาไม่สมเหตุผลก็คือการใช้ยาสิ้นเปลือง ในขณะที่เรามี
ทางเลือก ๒ ทาง คือ ยาต้นตำ�รับ ซึ่งมีราคาแพง กับ ยาชื่อสามัญ ซึ่ง
เป็นการนำ�สูตรยาที่หมดอายุสิทธิบัตรแล้วมาผลิต ยาประเภทหลังนี้เป็น
เป้ า หมายที่ เรามุ่ ง เน้ น เพราะมี ร าคาถู ก กว่ า ยาต้ น ตำ �รั บ หลายเท่ า ตั ว
แต่ต้องมีการกำ�กับดูแลคุณภาพหรือการประกันคุณภาพควบคู่ไปด้วย
เพื่อป้องกันการทำ�ยาแบบด้อยคุณภาพเพื่อให้ได้ยาที่มีต้นทุนน้อยที่สุด
“ยาดี ราคาถูก” เป็นเรือ่ งทีท่ �ำ ได้จริง เพราะต้นทุนของยาส่วนใหญ่
หมดไปกับขั้นตอนการวิจัยพัฒนายาจนสามารถผลิตขายในท้องตลาดได้
ซึ่งกว่าจะถึงขั้นตอนนี้ต้องผ่านกระบวนการมากมาย ตั้งแต่การทดลองใน
ห้องปฏิบตั กิ าร (drug discovery) เมือ่ ได้ผลดีกเ็ ข้าสูก่ ารพัฒนาทางเคมีและ
การผลิต (CMC) แล้วจึงนำ�มาทดลองต่อในสัตว์ ซึง่ สัตว์ทดลองแต่ละขัน้ ตอน
ปัจจุบนั ก็มรี าคาแพงมาก จากนัน้ จึงเริม่ ต้นทดลองทางคลินกิ ๓ ระยะ (phase)
โดยขยายกลุ่มให้กว้างออกไปจากหลักสิบจนถึงหลักพันคน ด้วยเหตุนี้
ต้นทุนการผลิตยาตัวใหม่ๆ จึงต้องใช้เงินไม่ต่ำ�กว่า ๔๐๐-๕๐๐ ล้านบาท
เงินจำ�นวนนี้จะได้ผลตอบแทนกลับมาคุ้มทุนในช่วงอายุสิทธิบัตร จากนั้น
เมื่อหมดอายุ ยานั้นใครๆ ก็สามารถนำ�ไปผลิตในรูปของยาชื่อสามัญได้
ทำ�ให้ต้นทุนการผลิตยาชื่อสามัญอาจจะเหลือแค่ ร้อยละ ๑๐ ของยา
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ต้นตำ�รับเท่านั้น โดยมีคุณภาพใกล้เคียงกัน หน้าที่ของเราคือต้องดูแล
ตรงนี้ว่า ยาที่มีราคาถูกลงนี้มีคุณภาพดีควบคู่กันอยู่ด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา ชีววัตถุ และ
สมุนไพร เพือ่ การพึง่ พาตนเอง ทีม่ งุ่ พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยา
ชีววัตถุ และสมุนไพรภายในประเทศให้สามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืน ในเรือ่ งนีต้ อ้ งทำ�ครอบคลุมตัง้ แต่ขนั้ ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
การสร้างบุคลากรในภาคการผลิต ไปจนถึงการสร้างตลาด และทำ�ให้
อุตสาหกรรมยาของเราเป็นที่ยอมรับ เกิดความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น และ
เชื่อใจในคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนจำ�นวนมาก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการควบคุมยาเพื่อประกัน
คุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา ที่มุ่ง ประกันคุณภาพ
ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา โดยพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบการควบคุมยาของประเทศ เรือ่ งนีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง
กับ อย. ซึ่งมีบทบาทหลักในการควบคุมยา ถือว่านี่เป็นมิติใหม่ เพราะ
ทีผ่ า่ นมา เรามักจัดทำ�ยุทธศาสตร์ประเทศโดยเน้นการมองออกไปนอกตัว
แต่ตอนนีเ้ ราเริม่ หันกลับมามองบทบาทตัวเองว่าจะมีสว่ นเกีย่ วข้องอย่างไร
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า หาก อย.มีระบบการขึ้นทะเบียนยาที่ล่าช้า
ทำ�งานไม่มีประสิทธิภาพ เราก็เป็นเหมือน “ตะแกรงที่ด้อยคุณภาพ” ถ้า
ตะแกรงรั่ว ก็ปล่อยให้ยาคุณภาพต่ำ�หลุดออกไปสู่ตลาด แต่ถ้าเราเป็น
ตะแกรงทีต่ าถีเ่ กินไป ก็เป็นการถ่วงการพัฒนาระบบยาของประเทศให้ลา่ ช้า
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ผมคิดว่า อย.มีการพัฒนาระบบ
การควบคุมยาในด้านต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เป็นลำ�ดับ ทัง้ เรือ่ ง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาระบบเฝ้าระวังหลังสินค้าออก
สู่ตลาด ฯลฯ
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เมื่อใกล้เวลาที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙ จะหมดวาระลง จึงมีการทบทวนสถานการณ์และผลที่เกิด
ขึน้ ว่า เกิดอะไรขึน้ และมีความเปลีย่ นแปลงตามเป้าหมายอย่างไรบ้าง เพือ่
เตรียมการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป ทีจ่ ะนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ก่อนจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่
ขอความเห็นชอบต่อไป
กรอบทีเ่ รากำ�หนดไว้ตอนนีค้ อื แผนฉบับใหม่จะยังคง ๔ ยุทธศาสตร์
เดิมเพื่อให้มีความต่อเนื่องจากแผนที่กำ�ลังจะหมดวาระลงในปีนี้ และได้มี
การประเมินสิ่งที่ทำ�ได้และยังไม่เกิดขึ้นตามแผน เพื่อกำ�หนดสิ่งที่จะทำ�
ต่อไปให้สำ�เร็จ
เราได้รว่ มกับภาคส่วนต่างๆ ทบทวนและประเมินสถานการณ์อย่าง
รอบด้าน และกำ�หนดเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์รว่ มกัน โดยมีประเด็น
ที่สำ�คัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเข้าถึงยา กำ�หนดเป้าหมายให้ ประชาชน
เข้าถึงยาที่จำ�เป็นอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และทันการณ์ในทุกระบบประกัน
สุขภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรม และใช้ประโยชน์จากมาตรการป้องกัน
ผลกระทบตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (CL) และมาตรการยืดหยุ่น
ตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า
(TRIPS) ซึ่งสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ
สถานการณ์ สำ � คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งของการเข้ า ถึ ง ยา ได้ แ ก่
(๑) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ได้แก่ ค่ายา ค่ารักษา ของประเทศไทยในปี
๒๕๕๗ สูงถึง ๔๐๙,๓๑๓ ล้านบาท (๒) ร้อยละ ๓๗ ของตัวยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติไม่มีการผลิตในประเทศ (๓) มูลค่าการผลิตยาคิดเป็น
หนึ่งในสามของมูลค่าทั้งหมด (๔) มูลค่าของยาชีววัตถุและวัคซีนมีมูลค่า
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ร้อยละ ๑๗ ของมูลค่าทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ต่างสะท้อนสถานการณ์ความมั่นคงทางด้านยาของ
บ้านเราได้ดีว่า อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงพอสมควร
เรื่องการเข้าถึงยานี้ หลักสำ�คัญที่เราถือเป็นหัวใจประการหนึ่งก็คือ
เรื่องความเสมอภาค (equity) คือ ต้องมียาสำ�หรับทุกโรค ยาไม่ขาดแคลน
ราคาเหมาะสม มีระบบที่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างยั่งยืน
เรื่องที่ประเมินกันว่ามีความสำ�คัญใน ๕ ปีข้างหน้า ก็คือ เรื่องของ
ยาจำ�เป็นที่อาจขาดแคลนได้ในอนาคต เรื่องของการกำ�หนดหลักเกณฑ์
ราคายากลาง ซึ่งการมีราคากลางมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เรื่องนี้มีความ
เกีย่ วพันไปถึงความมัน่ คงของอุตสาหกรรมยาด้วย การตัง้ ราคายาอาจต้อง
มีการคิดถึง “แต้มต่อ” สำ�หรับโรงงานที่มีคุณภาพ เช่น โรงงานที่ทำ� GMP
ขั้นสูง คือ GMP-PIC/S เราอาจยอมให้โรงพยาบาลซื้อได้ในราคาที่สูงกว่า
ราคากลาง ร้อยละ ๕-๑๐ เพือ่ ให้ได้ยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและเป็นการสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่พัฒนามาตรฐานไปสู่ขั้นสูง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล กำ�หนดเป้าหมายให้
มีการพัฒนาระบบกลไก และเครือ่ งมือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์จากยาสูงสุด และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของภาครัฐ
สถานการณ์สำ�คัญ ได้แก่ (๑) ปัญหาการดื้อยา โดยอัตราการเสียชีวิตจาก
การติดเชื้อดื้อยาในบ้านเราสูงถึง ๓๘,๐๐๐ คนต่อปี สูญเสียทางเศรษฐกิจ
ประมาณปีละ ๔ หมื่นล้านบาท ขณะที่คลินิกและร้านยามีอัตราการใช้
ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคที่ส่วนมากไม่จำ�เป็นต้องได้ยาปฏิชีวนะประมาณ
ร้อยละ ๔๐-๖๐ (๒) ปัญหาประชาชนไม่ปลอดภัยจากการใช้ยาและ
ประชาชนได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้องจากการโฆษณา จนเจ็บป่วยหรือเสียชีวติ
รวมทัง้ การทบทวนทะเบียนตำ�รับยาไม่เป็นไปตามแผนทีก่ �ำ หนดไว้ (๓) การ
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ใช้ยาในสถานพยาบาลและชุมชนไม่สมเหตุผล โดยโรงพยาบาลส่วนใหญ่
ใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติถึงครึ่งหนึ่งของงบประมาณ อีกทั้ง การสั่ง
ใช้ยายังแตกต่างกันตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ทิศทางหลักมุง่ ไปทีก่ ารแก้ไขบัญชียาหลักแห่งชาติ การจัดทำ�เกณฑ์
จริยธรรมในการสั่งใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้ง แก้ปัญหาการ
ใช้ยาไม่ถูกต้องทั้งในคนและในสัตว์ โดยเฉพาะกรณีในสัตว์นี้มีการใช้ยา
แบบไม่เหมาะสมกันอย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ยาปฏิชีวนะครั้งละมากๆ ใส่
ลงในบ่อเลี้ยงกุ้ง เพื่อป้องกันโรคทั้งที่เลี้ยงในภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
การใช้ยาโรคหอบหืดของคนในการเลี้ยงหมู เพราะยาหอบหืดไปทำ�ให้
เส้นเลือดขยายตัว เร่งเนื้อให้แดงสวย เป็นต้น
ปัญหาอื่นๆ ก็คือ การแพ้ยา และการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง โดยมี
ผลวิจัยพบว่า ปัจจุบันประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๒.๓ กินยา
แก้ปวดทุกวัน และ ร้อยละ ๓.๓ กินยาคลายเครียดหรือยานอนหลับเป็น
ประจำ� ไม่วา่ มีอาการหรือไม่มอี าการก็ตาม และปัญหาทีท่ า้ ทายทีส่ ดุ ก็คอื
ปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยา ที่เกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม เช่น
ต้องกินต่อเนื่อง ๗ วัน แต่ชาวบ้านกินแค่ ๒ วัน พอดูว่าหายดีก็เลิกกิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาชีววัตถุ และ
สมุนไพร เพือ่ การพึง่ พาตนเอง กำ�หนดเป้าหมายให้อตุ สาหกรรมผลิตยา
ในประเทศได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล สามารถพึง่ ตนเองและแข่งขันได้
สถานการณ์ทส่ี �ำ คัญคือ (๑) อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบนั เป็น
อุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพต่�ำ ทีส่ ดุ ในอุตสาหกรรมสุขภาพ (๒) อุตสาหกรรม
การผลิตยาแผนปัจจุบันเป็นการนำ�เข้าตัวยาสำ�คัญและวัตถุดิบมาจาก
ต่างประเทศเพื่อผสมและผลิตเป็นยาสำ�เร็จรูป
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กล่าวได้ว่า วันนี้เรื่องของกฎระเบียบ คุณภาพคน ความเชื่อถือ
ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยาของเรายังไม่
เข้มแข็ง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเครื่องสำ�อาง บริการทาง
การแพทย์ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร ถื อ ว่ า ยั ง ตามหลั ง อยู่ อี ก มาก
หากเราตั้งเป้าว่าจะเป็นประเทศที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของยา เราก็ต้อง
พยายามพัฒนาตนเองให้ได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการควบคุมยา กำ�หนดเป้า
หมายให้ ระบบการควบคุ ม ยาของประเทศมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพให้
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อประกันคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ประสิทธิผลของยา
ในระยะหลังๆ เรื่องของการขึ้นทะเบียนและการทบทวนทะเบียน
ตำ�รับยา เป็นภารกิจของ อย.ที่ถูกหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น “คอ
ขวด” ที่สร้างอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบและอุตสาหกรรมยา ผมคิดว่านี่
อาจเป็นผลจากการที่เรื่องนี้ไม่ถูกจัดการให้ดีพอที่จะรองรับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
ในเรื่องของขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ข้อจำ�กัดด้านทรัพยากรที่เรามี
ปัญหาทั้งเรื่อง อัตรากำ�ลังบุคลากร และงบประมาณ ในการบริหารจัดการ
เรื่องนี้ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมซึ่งเก็บจากผู้ประกอบการที่มาขึ้น
ทะเบียนเพียงรายการละ ๒,๐๐๐ บาท ในขณะที่ยาแต่ละตัวอาจมีโอกาส
ทางตลาดมีมูลค่าเป็นหลักล้าน หรืออาจถึงร้อยล้านบาท ทำ�ให้เราทำ�งาน
ตอบสนองต่อโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมยาในประเทศไม่ได้ดี
เท่าที่ควร อัตรากำ�ลังคนของเราอาจเพียงพอในยุคที่วันหนึ่งๆ มีคำ�ขอขึ้น
ทะเบียนสัก ๑๐๐ รายการแบบเมื่อ ๒๐ ปีก่อน และภายใต้มาตรฐานการ
ตรวจสอบที่ไม่ซับซ้อนมากเท่ากับปัจจุบัน ที่ต้องดูทั้งเรื่องความปลอดภัย
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คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่า ฯลฯ และท่ามกลางเทคโนโลยีการผลิต
ยาที่มีความซับซ้อนกว่าแต่ก่อน อย่างเช่น กลุ่มยาชีววัตถุ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้
ทำ�ให้ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการขึน้ ทะเบียนยาแต่ละตัวเพิม่ ขึน้ หลายเท่า จากไม่
ถึงปีกลายเป็น ๒-๓ ปี
ลองนึกดูว่า บริษัทเขาพัฒนายามาแทบตาย จนได้ยาใหม่ออกมา
สำ�เร็จ พอส่งมา อย. เราขึ้นทะเบียนโดยใช้เวลาเสีย ๓ ปี กว่าจะได้รับ
อนุ ญ าตให้ ผ ลิ ต ขายได้ ยานั้ น ก็ ล้ า สมั ย ไปแล้ ว ดั ง นั้ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาของเราให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว
อย.เราก็ต้องถามตัวเองด้วยเหมือนกันว่า เราจะทำ�อย่างไรระบบการขึ้น
ทะเบียนจึงมีประสิทธิภาพ ทำ�ได้รวดเร็วขึ้น
ปั ญ หาสำ � คั ญ และประเด็ น ท้ า ทายของเราในเรื่ อ งการทบทวน
ทะเบียน คือ (๑) การควบคุมยาและระบบการขึน้ ทะเบียนของประเทศไทย
มีการเปลีย่ นแปลงในหลายช่วง (๒) มีความแตกต่างของข้อกำ�หนดเอกสาร
คำ � ขอขึ้ น ทะเบี ย นตำ � รั บ ยาสามั ญ ก่ อ นและหลั ง ข้ อ ตกลงอาเซี ย นด้ า น
คุณภาพ แต่ยงั ไม่สามารถทบทวนทะเบียนตำ�รับยาตามองค์ความรูท้ พี่ ฒ
ั นา
อย่างต่อเนื่อง (๓) ควรมีการจัดลำ�ดับความสำ�คัญโดยเลือกทะเบียนตำ�รับ
ยาที่มีความเสี่ยงสูงมาทบทวนก่อน (๔) ระบบการทบทวนและการขึ้น
ทะเบียนตำ�รับยาต้องพัฒนาให้สอดคล้องกัน
ทุกวันนี้ ระบบการขึ้นทะเบียน เป็นทะเบียนแบบ “ตลอดชีพ”
ยาสูตรเก่าขึ้นทะเบียนเมื่อ ๓๐ ปีก่อน ยังทำ�ขายได้ ทั้งที่อาจมีความรู้เพิ่ม
ขึ้นแล้วว่าตำ�รับยานั้นอาจไม่เหมาะสม เพราะมีข้อมูลผลข้างเคียงหรือ
ข้อควรระวังเพิ่มขึ้น ยาเหล่านี้ก็ยังไม่ถูกแก้ไขทะเบียน เพราะไม่มีขั้นตอน
การทบทวน เชื่อว่ายาเก่าๆ ที่ยังขายอยู่ในท้องตลาดของเราหลายตัวเป็น
ยาที่ล้าสมัยแล้ว ยาในลักษณะนี้นอกจากไม่มีประโยชน์ เมื่อเทียบกับ
ความเสีย่ งต่อผูบ้ ริโภค และยังอาจก่อผลกระทบสูว่ งกว้าง อย่างเช่น “ปัญหา
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เชื้อดื้อยา” จากการใช้ยาปฏิชีวนะแบบพร่ำ�เพรื่อเกินจำ�เป็นและใช้แบบ
ไม่ถูกต้อง
เรือ่ งของการทบทวนทะเบียนตำ�รับจึงเป็นเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ ราพยายาม
บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์น้ี

ประเด็นที่สอง
เครื่องมือหนุนการพัฒนาระบบยา
“บัญชียาหลักแห่งชาติ”

อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบยาของบ้านเราโดยตรง
และเริ่มต้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการจัดทำ�นโยบายแห่งชาติด้านยาก็คือ
การจัดทำ�บัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งได้กล่าวถึงไปบ้างแล้ว
ในปี ๒๕๒๔ อันเป็นปีทเี่ ราประกาศใช้นโยบายแห่งชาติดา้ นยาฉบับ
แรกนัน้ กระทรวงสาธารณสุขได้มคี �ำ สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทำ�บัญชี
ยาหลักแห่งชาติ ขึน้ โดยให้มหี น้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองรายการยาทีจ่ �ำ เป็น
ต้องใช้ในสถานบริการทางการแพทย์ทุกระดับ รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบ
และวิธดี �ำ เนินการเพือ่ ใช้ประโยชน์จากบัญชียาจำ�เป็นทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ ตลอดจน
ให้มีการติดตามผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาในปี ๒๕๒๕ หลังจากที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กำ�หนด
นโยบายแห่งชาติดา้ นยาและแต่งตัง้ คณะกรรมการแห่งชาติดา้ นยาขึน้ การ
จัดทำ�และปรับปรุงแก้ไขบัญชียาหลักแห่งชาติได้เปลี่ยนมาอยู่ในความรับ
ผิดชอบของ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึง่ เป็นคณะ
อนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติดา้ นยา อนุกรรมการนีไ้ ด้ด�ำ เนิน
การปรับปรุง แก้ไขบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นระยะๆ จนถึงบัญชียาหลักแห่ง
ชาติ พ.ศ.๒๕๓๙ โดยยึดหลักการขององค์การอนามัยโลก
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ทัง้ นี้ “ยาหลัก” ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ หมายถึง ยาทีม่ คี วามสำ�คัญ
เป็นยาพื้นฐานที่ขาดเสียมิได้ และมีความจำ�เป็นต่อสุขภาพของประชากร
ตลอดจนการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
ในปี ๒๕๔๑ ประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายสวัสดิการการรักษา
พยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ โดยกำ�หนด
ให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐมีสิทธิเบิกค่ายาได้
เฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ หากมีความจำ�เป็นต้องใช้ยานอกบัญชี
ยาหลักแห่งชาติให้คณะกรรมการแพทย์ที่ผู้อำ�นวยการสถานพยาบาล
แต่งตั้งเป็นผู้วินิจฉัยและออกหนังสือรับรองประกอบการเบิกจ่าย
ในปี ๒๕๔๒ ได้มีการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้แบ่งออกเป็น
(๑) บัญชียาสำ�หรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข และ (๒)
บัญชียาสำ�หรับงานสาธารณสุขมูลฐาน
ต่อมา ในปี ๒๕๕๑ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
ภายใต้ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ได้รับมอบหมายให้ทำ�หน้าที่
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติให้ทันสมัย อีกทั้งยังมีหน้าที่
สำ�คัญอีกประการที่เพิ่มเติมขึ้นจากเดิม คือ การส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามแนวทางบัญชียาหลักแห่งชาติ
ที่มาของรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาตินั้น ผ่านการกลั่นกรอง
๓ ขั้นตอน ได้แก่
ขัน้ ตอนแรก แต่งตัง้ คณะทำ�งานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ทำ�งานตามความเชี่ยวชาญ รวม ๑๖ สาขา เพื่อทำ�หน้าที่
พิจารณารายละเอียดข้อมูลทางวิชาการของยาแต่ละกลุ่ม และนำ�ผลการ
พิจารณา พร้อมเหตุผลและหลักฐานในการคัดเลือก บัญชีย่อย ตลอดจน
ข้ อ สั ง เกต เงื่ อ นไขการสั่ ง ใช้ แ ละการสั่ ง ซื้ อ ยาบางรายการ เสนอเป็ น
ความเห็นที่หนึ่ง ต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในภาพรวมต่อไป
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ขั้นตอนที่สอง คณะทำ�งานประสานผลการพิจารณายาในบัญชียา
หลักแห่งชาติ ทำ�หน้าที่พิจารณาประมวล ประสานผลการพิจารณายาของ
คณะทำ�งานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และข้อเสนอของคณะ
ทำ�งานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขมาพิจารณาในภาพรวม ให้เป็นไปตาม
ปรัชญาและหลักการอย่างครบถ้วน และนำ�เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ
โดยเสนอเป็นความเห็นที่สอง
ขั้นตอนที่สาม เมื่อดำ�เนินการตามขั้นตอนจนร่างบัญชีฯ ผ่านการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว คณะอนุกรรมการ ได้นำ�ร่างบัญชีฯ
เสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติดา้ นยา แล้วจัดทำ�ประกาศเสนอรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติ
ด้านยาลงนามเพื่อประกาศใช้
บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งใช้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
๒ ส่วน คือ (๑) บัญชียาสำ�หรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข
และ (๒) บัญชียาจากสมุนไพร บัญชียาสำ�หรับโรงพยาบาลและสถาน
บริการสาธารณสุข ประกอบด้วย บัญชีย่อย ๕ บัญชี ได้แก่
บัญชี ก รายการยามาตรฐาน ที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพที่พบบ่อย มีหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนการใช้ มีประสบการณ์
การใช้ในประเทศไทยอย่างพอเพียงและเป็นยาทีค่ วรได้รบั การเลือกใช้เป็น
อันดับแรกตามข้อบ่งใช้ของยานั้น
บัญชี ข รายการยาทีใ่ ช้ส�ำ หรับข้อบ่งใช้หรือโรคบางชนิดทีใ่ ช้ยา
ในบัญชี ก ไม่ได้ หรือไม่ได้ผล หรือใช้เป็นยาแทนยาในบัญชี ก ตามความ
จำ�เป็น
บัญชี ค รายการยาทีต่ อ้ งใช้ในโรคเฉพาะทาง โดยผูช้ �ำ นาญ หรือ
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ อำ � นวยการของสถานพยาบาลนั้ น ๆ โดยมี
มาตรการกำ�กับการใช้ ซึ่งสถานพยาบาลที่ใช้จะต้องมีความพร้อม ตั้งแต่
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การวินิจฉัยจนถึงการติดตามผลการรักษา เนื่องจากยากลุ่มนี้ เป็นยาที่ถ้า
ใช้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดพิษหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยหรือเป็นสาเหตุให้เกิด
เชื้อดื้อยาได้ง่าย หรือเป็นยาที่มีแนวโน้มในการใช้ไม่ตรงตามข้อบ่งชี้ หรือ
ไม่คุ้มค่า หรือมีการนำ�ไปใช้ในทางที่ผิด หรือมีหลักฐานสนับสนุนการใช้ที่
จำ�กัด หรือมีประสบการณ์การใช้ในประเทศไทยอย่างจำ�กัด หรือมีราคา
แพงกว่ายาอื่นในกลุ่มเดียวกัน
บัญชี ง รายการยาที่มีหลายข้อบ่งใช้ แต่มีความเหมาะสมที่จะ
ใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ หรือมีแนวโน้มจะมีการสัง่ ใช้ยาไม่ถกู ต้อง หรือเป็น
ยาที่มีราคาแพง จึงเป็นกลุ่มยาที่มีความจำ�เป็นต้องมีการระบุข้อบ่งใช้
และเงือ่ นไขการสัง่ ใช้ยา การใช้ในการเบิกจ่ายควรนำ�ข้อบ่งใช้และเงือ่ นไข
การสั่งใช้ไปประกอบในการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายจึงจะก่อประโยชน์
สูงสุด
บัญชี จ (๑) รายการยาสำ�หรับโครงการพิเศษของกระทรวง ทบวง
กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ทีม่ กี ารกำ�หนดวิธกี ารใช้และการติดตามประเมิน
การใช้ยาตามโครงการ โดยมีหน่วยงานนั้นรับผิดชอบ และมีการรายงาน
ผลการดำ�เนินงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเป็น
ระยะตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณาจัดเข้าประเภทของบัญชีย่อยอื่น
ในบัญชียาหลักต่อไปเมื่อมีข้อมูลเพียงพอ บัญชี จ (๒) รายการยาสำ�หรับ
ผู้ป่วยที่มีความจำ�เป็นเฉพาะ ให้เข้าถึงยาได้อย่างสมเหตุผลและคุ้มค่า
ซึง่ มีกลไกกลางเป็นพิเศษในกำ�กับการใช้ยาภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกัน
ของระบบประกันสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บัญชียาหลักแห่งชาติ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำ�คัญ
ในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขณะเดียวกันก็ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศลง
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ในมุมมองส่วนตัว ผมเห็นว่าด้วยบริบทระบบประกันสุขภาพของ
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาไป บัญชียาหลักแห่งชาติได้พฒ
ั นาบทบาทจากรายการยา
ทีจ่ �ำ เป็นทางสาธารณสุข ไปสูบ่ ญ
ั ชียาทีจ่ ะนำ�ไปสูภ่ าพทีพ่ งึ ประสงค์ นัน่ คือ
ทำ�ให้เกิดการบริหารจัดการยาในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างพอ
เพียง ภายใต้ความสมดุลกับ “กำ�ลังจ่าย” ของบ้านเรา ดังนั้นจึงต้องมีกลไก
ในการพิจารณาคัดเลือกและปรับปรุงรายการยาให้มีความรวดเร็วและทัน
กับสถานการณ์
แต่ด้วยการดำ�เนินการในปัจจุบันยังมีข้อจำ�กัดด้านบุคลากรของ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ทำ�ให้การปรับปรุงรายการยาในบัญชีเป็นไปได้คอ่ น
ข้างช้า และไม่เกิดประโยชน์สงู สุดต่อประเทศในภาพรวมอย่างเป้าหมายที่
คาดหวัง จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุงทัง้ ด้านการจัดองค์กร ให้มหี น่วย
งานแยกเฉพาะเพื่อติดตามรวบรวมข้อมูลให้ทันกับสถานการณ์ในการ
ปรับปรุงรายการบัญชียาหลัก ด้านการพัฒนาระบบทบทวนยาในบัญชี
ให้มีขั้นตอนที่กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้านการสร้างบุคลากร ที่มีความ
รูแ้ ละศักยภาพทีจ่ �ำ เป็นในการดำ�เนินการจัดบัญชียาหลัก รวมทัง้ ด้านการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เพือ่ ช่วย
สนับสนุนการดำ�เนินการอย่างเพียงพอ
ข้ อ สั ง เกตอี ก ประการที่ คิ ด ว่ า เป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ ก็ คื อ ทุ ก วั น นี้
การขับเคลื่อนการใช้บัญชียาหลักของสถานพยาบาลของภาครัฐยังไม่ได้
ดำ�เนินการอย่างเต็มที่ สาเหตุอาจเกิดจากค่านิยมของบุคลากรทางการ
แพทย์ทย่ี งั ยึดติดกับการใช้ยาใหม่ๆ หรือยาทีเ่ ป็น original ทัง้ ทีม่ ยี าทางเลือก
อืน่ ทีส่ ามารถใช้ทดแทนในประสิทธิภาพทีเ่ ท่าเทียมกัน หรือมีการใช้ยาโดย
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือข้อกำ�หนดเงื่อนไข โดยเฉพาะในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย
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ดังนัน้ จึงควรขยายการใช้บญ
ั ชียาหลักอย่างกว้างขวางในโรงพยาบาล
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การสร้างความเข้าใจและทัศนคติในการ
ส่ ง เสริ ม การใช้ บั ญ ชี ย าของแพทย์ แ ละบุ ค ลากรสาธารณสุ ข การสร้ า ง
มาตรการจูงใจในการส่งเสริมการใช้บัญชียาหลัก ตลอดจน การเข้มงวด
ตรวจสอบให้มีการใช้ยาในบัญชียาหลักให้ถูกต้องตามเงื่อนไข รวมถึงการ
สร้างเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้นในกรณีที่จะใช้นอกบัญชียาหลัก เป็นต้น

ประเด็นที่สาม
ทำ�อย่างไรให้ “นโยบาย” กลายเป็นจริง

ประเทศไทยจัดทำ�นโยบายแห่งชาติด้านยามานานถึง ๓๕ ปีแล้ว
แต่เมื่อมองย้อนกลับไป ผมคิดว่าเรายังขยับไปสู่ภาพความเปลี่ยนแปลง
ดังที่เรากำ�หนดไว้ในแผนทั้ง ๓ ฉบับที่ผ่านมาได้ไม่มากเท่าที่ควร
ในฐานะบุคคลหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ�และผลักดันเรื่องนี้
มาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจึงอยากสะท้อนความคิดที่อาจช่วยให้เกิดการพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาไว้ ดังนี้
1. การจัดทำ�นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านยาของประเทศเป็น
เรื่องสำ�คัญ
หากไม่มีการจัดทำ�นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านยาของประเทศ
ทิศทางการพัฒนาเรือ่ งยาในระดับชาติจะเรรวน ขาดหางเสือกำ�กับทิศทาง
เพราะระบบยานั้นเกี่ยวข้องกับองคาพยพจำ�นวนมาก ไม่ใช่แค่ อย. อย่าง
ทีค่ นส่วนใหญ่เข้าใจ แต่เกีย่ วพันไปถึงส่วนราชการมากมายหลายกระทรวง
อีกทั้งยังแผ่กว้างไปสู่โรงพยาบาล ร้านขายยา โรงเรียนทั่วประเทศ และ
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ลงลึกถึงชุมชน และประชาชน ว่าจะทำ�อย่างไรให้เกิดการใช้ยาอย่าง
เหมาะสม ประชาชนเข้าถึงยาได้อย่างทัว่ ถึง เกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
จนประเทศเกิดความมั่นคงด้านยาในระยะยาว
พวกเราทีท่ �ำ งานอยูใ่ น อย.โดยมากพอเจอเรือ่ งการจัดทำ�แผนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ บางคนบอกว่า “ฉันเรียนเภสัชฯ มา ไม่ใช่ด้านบริหารเรื่อง
พวกนี”้ แต่ทจี่ ริงแล้ว ผมคิดว่า เราทำ�งานอยูต่ รงนี้ เราได้เห็นปัญหาทัง้ หมด
ในภาพใหญ่ ถ้าเรานำ�เอาความรูแ้ ละประสบการณ์ของเราเอง รวมทัง้ ระดม
คนจากฝ่ายต่างๆ มาช่วยกันวางยุทธศาสตร์ให้ดีๆ เราจะช่วยให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีได้มากมาย
อย่างตอนที่วางแผนเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมยา เราก็เชิญ
ผูป้ ระกอบการมาร่วม ได้รบั ฟังเขาเล่าถึงปัญหาทำ�ให้เห็นภาพอีกด้านหนึง่
ว่า ภาคเอกชนเขา “ชีช้ำ�” ขนาดไหน เช่น รัฐสร้างมาตรฐานการผลิตยา
ขึ้นมาเต็มไปหมด แล้วผลักภาระให้เขาต้องทำ� พอเขาอุตส่าห์ผลิตของดีๆ
ได้ตามมาตรฐาน กลับไม่มีนโยบายรองรับสนับสนุน เพราะรัฐคิดแต่จะ
ซื้อของถูก ผลักให้มาแข่งราคากันเอง ไม่มีแต้มต่อให้คนทำ�ดี สุดท้าย
อุตสาหกรรมยาของเราจึงไม่เข้มแข็ง
ตัวอย่างมาตรการเพื่อสนับสนุนนโยบายแห่งชาติด้านยาที่เราได้
ทดลองทำ�ไปแล้ว เช่น การจัดทำ�รายการยาที่มุ่งเป้าให้เกิดการผลิต
เพราะเป็นยาทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้ในประเทศเรา แล้วคุยกับภาคอุตสาหกรรมว่า
เราจะมีช่องทางพิเศษ (fast track) สำ�หรับเร่งรัดการขึ้นทะเบียนยากลุ่มนี้
ทำ�ให้ผู้ผลิตรู้สึกสบายใจขึ้น
ข้อมูลเหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า นโยบายนัน้ ทำ�ด้วย “ตัวหนังสือ”
ไม่ได้ ต้องมีการกำ�หนดมาตรการขึ้นมารองรับให้เหมาะสม สอดคล้องกัน
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2. การบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นสิง่ สำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นจริง
นอกจากการรับฟังผู้เกี่ยวข้องและกำ�หนดมาตรการเพื่อช่วยให้
นโยบายได้รบั การขับเคลือ่ นไปสูเ่ ป้าหมาย อีกเรือ่ งหนึง่ ทีส่ �ำ คัญก็คอื การมี
บทบาทสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ หลายเรือ่ ง
ต้ อ งใช้ ก ารอธิบาย ให้ค วามรู้จ นเข้าใจกระจ่าง อย่างเช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม ทีเ่ คยมองว่าอุตสาหกรรมยาของเรามีศกั ยภาพน้อยทัง้ มูลค่า
ของอุตสาหกรรมและระดับเทคโนโลยี ซึ่งทำ�ได้แค่ขั้นง่ายๆ คือ นำ�เข้า
วัตถุดิบมาตอกเป็นเม็ดยา เมื่อทำ�งานร่วมกันทำ�ให้เห็นภาพที่เป็นจริงชัด
ขึ้นว่า โรงงานยาต้องทำ�อะไรมากกว่านั้นมากมายนัก หรือการเจรจากับ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้ยกระดับการสนับสนุนการ
ลงทุนจากกลุม่ A๓ ทีล่ ดหย่อนภาษีได้ ๒ ปี ซึง่ ยังไม่คมุ้ ค่าการลงทุนสำ�หรับ
โรงงานผลิตยา ให้ขยับขึ้นมา อย่างน้อยเป็นกลุ่ม A๒ เพื่อขยายการลด
หย่อนภาษีเป็น ๕ ปี ยิง่ กรณีโรงงานผลิตวัตถุดบิ ทีท่ �ำ พวกยาทีใ่ ช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง ซึ่งอาศัยเงินลงทุนมาก ต้องให้เขาเป็นกลุ่ม A๑ คือ ๘ ปี บวกด้วย
มาตรการอื่นๆ
อีกกรณีหนึง่ คือเรือ่ งของสิทธิบตั รยา ซึง่ ผูผ้ ลิตเคยสะท้อนปัญหาให้
ฟังว่า พอเขาไปทำ�ยาตัวใหม่ๆ วันดีคืนดีได้รับแจ้งว่า ยาตัวนั้นมีการจด
สิทธิบัตรในบ้านเราแล้ว ทั้งที่บริษัทเจ้าของสูตรรู้มาแต่ต้น แต่ปล่อยให้
บริษทั ท้องถิน่ ของเราพัฒนายาไปจนทำ�ขายได้ หมดเงินลงทุนไปนับสิบล้าน
บาท แล้วค่อยมาฟ้องทีหลังตอนมาขึ้นทะเบียน ถ้าฟ้องจริงจังอาจถึงขั้น
“เจ๊ง” ได้ หรือหากแค่ฟ้องเล่นๆ เป็นเชิงขู่ อุตสาหกรรมฝ่ายเราก็ไม่กล้า
ผลิตต่อเพราะเราต่อสูเ้ รือ่ งแบบนีไ้ ม่เก่งแบบอินเดีย ซึง่ เมือ่ ไหร่ถกู ฟ้องเขา
จะมีทนายความไว้คอยต่อสูค้ ดี ถึงรูว้ า่ ไม่ชนะก็อาศัยการถ่วงเวลาไปเรือ่ ยๆ
สัก ๓ ปี ก็ขายยาได้คุ้มทุนแล้ว
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ปัญหานี้ทำ�ให้เราต้องคุยกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ เพื่อหาวิธีว่าทำ�อย่างไรจะประสานด้านข้อมูลกันได้ เพราะทาง
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาเอง ขาดคนทีร่ เู้ รือ่ งการวิจยั และพัฒนายาร่วมอยู่
ในขั้นตอนการจดสิทธิบัตร บางทีก็มีการมาจดข้อมูลแบบลักไก่ ทั้งที่เป็น
เรื่องที่ไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้ ขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมของเราก็
ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะไปตรวจสอบเรื่องแบบนี้ นอกจากนี้ ระบบการสืบค้น
ข้อมูลการจดสิทธิบัตรของบ้านเราก็ยังทำ�ได้ยาก ไม่มีการแยกกลุ่ม เช่น
สิทธิบตั รยาออกมาเฉพาะ เราจึงเจรจากับทางกรมฯ ให้พฒ
ั นาเรือ่ งนีต้ อ่ ไป
ที่ อย.ลงมือทำ�เองในเรื่องนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือ การจัดการความรู้
ด้วยการทำ�รายการยาประมาณ ๑๐๐ ตัวที่เรานำ�เข้าอย่างเดียวและมี
ราคาแพง เพื่อให้อุตสาหกรรมยาในบ้านเราทำ�ยา Generic และทำ�การ
สืบค้นเพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูลว่ามีตัวไหนที่ติดสิทธิบัตรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศของเรา
3. ต้องมีการจัดตั้ง “กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านยา” ที่มี
ประสิทธิภาพ
เมื่อประมวลภาพเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านยาของ
ประเทศไทยทีด่ ไู ม่คอ่ ยขยับไปข้างหน้าเท่าทีค่ วร ผมคิดว่า สิง่ ทีเ่ ราขาด
ก็คอื หน่วยขับเคลือ่ น ทีจ่ ะทำ�หน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางทีจ่ ะทำ�การผลักดัน
เรื่องนี้ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง (focal point)
ทีผ่ า่ นมา หลังจัดทำ�ยุทธศาสตร์เสร็จแล้ว เรามักโยนภารกิจทัง้ หมด
ให้ฝา่ ยเลขานุการจัดการทำ�ทุกอย่างให้เกิดขึน้ ต่อเมือ่ เราทำ�การประเมินผล
เมื่อ ๔-๕ ปีที่แล้ว พบว่า การขับเคลื่อนทุกยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยมีเหตุส�ำ คัญประการหนึง่ คือ เราขาดหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
และมีอำ�นาจโดยตรงในการเข้าไปผลักดัน
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ด้วยเหตุนี้ ในการจัดทำ�นโยบายและยุทธศาสตร์ยาของประเทศ
ในครั้งล่าสุดนี้ จึงมีการเพิ่มยุทธศาสตร์ที่ ๕ คือ การส่งเสริมให้เกิด
หน่วยงานที่เรียกว่า “สำ�นักนโยบายยุทธศาสตร์ด้านยาของประเทศไทย”
เพื่อทำ�หน้าที่ติดตามผลการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ที่คณะรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบแล้ว ว่าหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดำ�เนินการไปถึงไหน
อย่างไร และนำ�ผลไปรายงานต่อสำ�นักนายกรัฐมนตรีโดยตรง
นอกจากนีย้ งั มีกรณีตวั อย่างทีน่ า่ สนใจทีเ่ ราน่าจะเรียนรูจ้ ากประเทศ
เกาหลี ซึ่งได้ก่อตั้งหน่วยงานที่มีชื่อว่า “KHIDI” (Korea Health Industry
Development Institute) ทีม่ หี น้าทีก่ �ำ กับดูแลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามนโยบายที่กำ�หนด
ประเทศเกาหลีวางยุทธศาสตร์ไว้ตั้งแต่หลายปีก่อนว่า เขาจะให้
ความสำ�คัญกับเรื่องการผลิตยาชีววัตถุ ซึ่งรวมถึงวัคซีน แล้วทุ่มทรัพยากร
ลงไปเต็มที่ เหมือนทีเ่ คยทำ�กับเรือ่ งการสือ่ สารวัฒนธรรม และเครือ่ งสำ�อาง

53

54

อุตสาหกรรมยา

โดยคณะรัฐมนตรีให้อ�ำ นาจเขาลงมาเลย หน่วยงานนีส้ ามารถขอความร่วม
มือไปยังกระทรวงต่างๆ ได้โดยตรงว่า ต้องการให้สนับสนุนเขาเรื่องอะไร
แค่ ๕ ปี ให้หลังอุตสาหกรรมยาชีววัตถุของเกาหลีก็เข้มแข็ง มีต่างประเทศ
เข้ามาลงทุน และโรงงานของเขาเองก็สามารถสร้างรายได้จำ�นวนมาก
การมีหน่วยงานลักษณะนีจ้ ะช่วยให้ยทุ ธศาสตร์ของประเทศเกิดเป็น
จริงได้ องค์ประกอบสำ�คัญคือ (๑) มีบทบาทหน้าที่ในการผลักดันนโยบาย
โดยตรง (๒) มีอ�ำ นาจหน้าทีค่ รบวงจรเบ็ดเสร็จในการบูรณาการดำ�เนินงาน
กับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (๓) มีทรัพยากร คือ เงินทุน โดยอาจเริม่ ต้น
จากการมีกองทุนตั้งต้นแล้วสร้างผลกำ�ไรจากเงินก้อนนี้
เราต้องพยายามค้นหาและพัฒนาวิธกี ารใหม่ๆ ในการขับเคลือ่ น
นโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นยาของประเทศให้เกิดเป็นจริง นีค่ อื เรือ่ ง
สำ�คัญเรือ่ งหนึง่ ทีอ่ ยากจะขอฝากไว้
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-๓ทบทวนบทเรียน ๒ ทศวรรษ
ยกเครือ
่ ง “พ.ร.บ.ยา ๒๕๑๐”
การแก้ไข พ.ร.บ.ยาฯ ที่ทำ�มานานกว่า ๑๐ ปี ก็ยังไม่สำ�เร็จ
ทำ�ให้เสียหายทั้งด้าน งบประมาณ บุคลากรของภาครัฐ
และเสียโอกาสของประเทศ ประชาชนผู้ป่วย ภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม อย่างประเมินค่าไม่ได้
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ใ

นยุคแรกกำ�เนิด “กฎหมายยา” มีเป้าหมายเพือ่ แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
ไม่ต่างจากตัวบทกฎหมายสาขาอื่นๆ
“กฎหมายยา” ฉบับแรกของประเทศไทยถือกำ�เนิดขึ้นเมื่อ
พ.ศ.๒๔๕๒ หรือ เมื่อ ร้อ ยกว่าปีก่อ น ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกฎหมายอาญา ร.ศ.๑๒๗ มีเนื้อหาเน้น
ป้องกันการปลอมปนอาหารและยาทีเ่ ป็นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค หลังเกิดเหตุ
มีประชาชนซือ้ ยาปนเปือ้ นแอลกอฮอล์มากินแล้วเสียชีวติ ถือกันว่า นีเ่ ป็น
จุดเริม่ ต้นของการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพของประเทศไทย
โดยมีกฎหมายรองรับอย่างเป็นรูปธรรม
มาถึงวันนี้ กฎหมายยาได้ขยายบทบาทกว้างไกลกว่าเมือ่ ร้อยปีกอ่ น
มากมายนัก เพราะสถานะของ “ยา” ในโลกปัจจุบัน ไม่เพียงเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยสีท่ ม่ี คี วามจำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวติ ของมนุษย์ยามเจ็บไข้ได้ปว่ ย แต่ยงั
มีความสำ�คัญทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และการสาธารณสุข
อีกด้วย
และด้วยเหตุนเ้ี อง กฎหมายทีใ่ ช้ควบคุมยาจึงสัมพันธ์กบั ผูค้ นมากมาย
ไม่เพียงแต่กบั ประชาชนในฐานะ “ผูบ้ ริโภค” แต่ยงั เกีย่ วโยงอย่างแนบแน่น
กับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข เช่น แพทย์ เภสัชกร สัตวแพทย์
ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ฯลฯ ไปจนถึงภาคผู้ประกอบการผลิต
การขาย การนำ�เข้ายา ผู้บังคับใช้กฎหมาย ไปจนถึงภาคการเมือง
เรื่องราวกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ ที่กินเวลา
ยาวนานร่วม ๒ ทศวรรษ แต่ได้ผลความก้าวหน้าระดับ “ยังไม่ไปถึง
ไหน” คือภาพสะท้อนความซับซ้อนของสิ่งที่ผมกล่าวข้างต้นได้ดีที่สุด
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กฎหมายทีใ่ ช้ควบคุมยาของบ้านเราในปัจจุบนั มีอยูเ่ พียงฉบับเดียว
ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ย า พ.ศ.๒๕๑๐ ซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่ มี เ นื้ อ หา
ครอบคลุมกฎกติกาทีเ่ กีย่ วข้องกับยาอย่างกว้างขวาง สรุปให้เห็นภาพอย่าง
ง่ายๆ ได้เป็น ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่
• การประกอบการเกี่ยวกับการผลิต ขาย นำ�เข้ายา ต้องขอใบ
อนุญาต โดยต้องมีสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร ตามที่กฎหมายกำ�หนด เช่น
โรงงานผลิตยาต้องได้ มาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตยา (GMP) และต้องมีเภสัชกรอยูป่ ระจำ�เพือ่ ควบคุมการผลิตยาให้
เป็นไปตามหน้าที่ที่กฎหมายกำ�หนด
• การขึ้นทะเบียนตำ�รับยา เพื่อควบคุมให้ยาที่ผลิตหรือนำ�เข้ามา
ในราชอาณาจักรต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเสียก่อนจึงจะจำ�หน่ายสู่ท้อง
ตลาดได้ โดยต้องเป็นยาที่เชื่อถือได้ในสรรพคุณ ความปลอดภัย และมี
คุณภาพได้มาตรฐาน
• การควบคุมการโฆษณา ต้องได้รับการอนุมัติเสียก่อน และจะ
โฆษณาในลักษณะที่ต้องห้ามไม่ได้ เช่น โอ้อวด เป็นเท็จ ทำ�ให้เข้าใจผิด
เป็นต้น
เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานเกือบครึ่ง
ศตวรรษแล้ว จึงมีสภาพ “ชรา” ไปตามอายุขัย แม้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมา
แล้ว ๔ ครั้ง แต่เป็นการแก้ไขในรายละเอียดปลีกย่อย แต่ไม่ได้มีการแก้ไข
ให้ มี ค วามทั น สมั ย เท่ า ทั น สถานการณ์ ค วามเป็ น ไปของโลก แวดวง
อุตสาหกรรมยา สภาพสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่แตกต่างและ
สลับซับซ้อนกว่าสมัยเมื่อเกือบ ๕๐ ปีก่อนอย่างมาก
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“จุดอ่อน” สำ�คัญๆ ใน พ.ร.บ.ยาฯ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
สะท้อนถึงความ “ล้าสมัย” เช่น
• ไม่มีบทบัญญัติเรื่องนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบยา
• ไม่เอื้อต่อการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง อย่างเช่น เรื่อง
ของยาสมุนไพรและยาแผนไทย ในกฎหมายฉบับนี้ยังใช้คำ�ว่า
“ยาแผนโบราณ” แทน “ยาแผนไทย” ขณะที่กฎหมายอื่นๆ เช่น
กฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือโรคศิลปะ ได้เปลี่ยนไป
แล้ว หรือเรือ่ งการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็ยงั จำ�กัดให้เป็นเรือ่ ง
ของยาแผนโบราณ เป็นต้น
• ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมคำ�ขออนุญาตต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อ
ให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
• ไม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมยา เพราะในบทบัญญัติหลายๆ ส่วนยัง
เป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศ
• ไม่เท่าทันสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ตัวอย่างเช่น
การทำ�ผิดกฎหมายด้านการโฆษณา มีแค่โทษปรับหนึ่งแสนบาท
นอกจากนี้ เรื่องการส่งเสริมการขาย ซึ่งสร้างปัญหาอย่างมากก็
ยังไม่ได้มีบทห้ามอยู่ในกฎหมายปัจจุบัน เป็นต้น
อย. ได้ลงมือยกร่างกฎหมายยาใหม่ทง้ั ฉบับตัง้ แต่กอ่ นปี พ.ศ.๒๕๔๒
บนเจตนารมณ์ทไี่ ปไกลกว่าการคุม้ ครองประชาชน ให้ได้ใช้ยาทีไ่ ด้มาตรฐาน
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพราะร่างกฎหมายนี้ยังคำ�นึงถึงเรื่องการมี
โอกาสการเข้าถึงยาที่มีความจำ�เป็น โดยไม่ถูกสกัดกั้นด้วยอุปสรรคต่างๆ
เช่น เรื่องของราคาที่สูงจนเกินเลยความสมเหตุสมผล หรือขั้นตอนการขอ
อนุญาตที่ยุ่งยากและยาวนานจนทำ�ให้ผู้ป่วยเสียโอกาส เป็นต้น
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เนื้อหาสาระสำ�คัญในร่างกฎหมายยาฉบับใหม่ เช่น
• ให้มกี รรมการพัฒนาระบบยาและกรรมการเฉพาะเรือ่ งตามความ
ชำ�นาญ
• แก้ไขให้มีประเภท “ยาแผนไทย” และ ให้มี “คณะกรรมการยา
แผนไทย”
• ส่งเสริมอุตสาหกรรมยา เช่น องค์การเภสัชกรรมไม่ได้รับการ
ยกเว้นขออนุญาต, เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถขึ้นทะเบียนตำ�รับ
ยาของตนเองได้, การขึ้นทะเบียนยาต้องแจ้งข้อมูลการจดสิทธิ
บัตรยา, ทะเบียนยามีอายุ ๕ ปี, ให้สามารถมอบหมายองค์กร
ภายนอกเพือ่ การประเมินตำ�รับยาได้และให้ผยู้ นื่ คำ�ขอรับผิดชอบ
ค่าประเมิน เป็นต้น
• ยกเลิกประเภทร้านขายยาบรรจุเสร็จฯ
• แยกหมวดการควบคุมยาสำ�หรับสัตว์
• เพิ่มมาตรการการจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์
• มีการควบคุมการส่งเสริมการขายยา
• มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์การศึกษาวิจยั ยาในคน การรายงาน ADR
ของยา ฯลฯ
• มีบทบัญญัติความรับผิดทางแพ่ง
• ปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
• ปรับบทกำ�หนดโทษโดยเฉพาะค่าปรับให้สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสม
กับค่าเงิน
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ในปี ๒๕๔๒ ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... ที่ผ่านการยกร่างใหม่ทั้งฉบับ
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แต่ดว้ ยขบวนการพิจารณากฎหมาย
ได้ ทำ � ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า และมี ค วามเห็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น จนกระทรวง
สาธารณสุขต้องรับกลับมาพิจารณาทบทวนใหม่ เพื่อให้เป็นที่พอใจของ
ทุกฝ่าย และยกร่างกฎหมายยาฉบับใหม่เสนอ คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ หรืออีก ๗ ปีต่อมา
หลังจากนั้น สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ใช้เวลาถึง ๘ ปี
ในการพิจารณาร่างกฎหมายที่ผ่านคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กระทั่งวันที่ ๒๔
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ จึงส่งกลับมาให้กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ แจ้งยืนยัน
ก่อนทีจ่ ะส่งไปให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณา เพือ่ ให้ความเห็นชอบอีกครัง้ ก่อน
เสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติ
เมือ่ ได้รบั ร่าง พ.ร.บ.ยาฯ ทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งกลับ
มา กระทรวงสาธารณสุข โดย อย. ได้จัดกระบวนการรับฟังความเห็นจาก
ผูเ้ กีย่ วข้องกับเนือ้ หาในร่างกฎหมายฉบับนี้ ทัง้ เครือข่ายผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม เครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา แต่
ก็ไม่อาจสรุปความเห็นที่ลงตัวกันได้ เพราะช่วงเวลา ๘ ปี ที่ร่างกฎหมาย
ฉบับนี้ไปอยู่ที่สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เกิดสถานการณ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ โต้ แ ย้ ง จากกลุ่ ม ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งแต่ ล ะฝ่ า ย พบว่ า
มีประเด็นและจุดเน้นที่แตกต่างกัน ดังนี้
• ข้ อ โต้ แ ย้ ง จาก สภาเภสั ช กรรม และ เครื อ ข่ า ยวิ ช าชี พ
เภสัชกรรม ประกอบด้วย ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ไม่เห็นด้วย
กับนิยาม “ยาทีต่ อ้ งจ่ายตามใบสัง่ ยา” เพราะเห็นว่าไม่เป็นไปตาม
หลักสากล (๒) ในเรื่อง “ยาที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ” นั้น
ไม่เห็นด้วยกับข้อยกเว้นการขออนุญาตผลิต ขาย ของผูป้ ระกอบ
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วิชาชีพ รวมทั้งชี้ว่า ในร่างกฎหมายนี้ไม่มีข้อห้ามการผลิตหรือ
ขายยาชุด และไม่มบี ทกำ�หนดโทษสำ�หรับผูป้ ระกอบวิชาชีพทีไ่ ด้
รับการยกเว้นเรื่องใบอนุญาต
• ข้อโต้แย้งจาก เครือข่ายองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่แสวงหา
ผลกำ�ไร ต้องการให้เพิ่ม (๑) การควบคุมราคายาและโทษทาง
ปกครอง และ (๒) เพิ่มบทบัญญัติต่างๆ ตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับ
ประชาชน ซึ่งเป็นร่างที่จัดทำ�ขึ้นแบบ “ตีคู่” กับร่างของกระทรวง
สาธารณสุข เพือ่ เป็นการสะท้อนความต้องการจากภาคประชาชน
• ข้อโต้แย้งจาก สมาคมผู้ประกอบธุรกิจด้านยา และ สมาคม
ผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) คัดค้าน ในประเด็นที่
เกี่ยวกับ (๑) การแจ้งข้อมูลสิทธิบัตรยาและโครงสร้างราคายา
ประกอบการขึ้นทะเบียน (๒) ไม่รับขึ้นทะเบียน กรณีที่ราคายา
ไม่สมเหตุสมผล ไม่คุ้มค่า (๓) การส่งเสริมการขายและโฆษณา
และ (๔) ความรับผิดทางแพ่ง ขณะเดียวกันก็มี ข้อเสนอ ใน
เรื่องให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการต่างๆ ตาม
ร่าง พ.ร.บ. นี้ และมีการปรับค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม
เมื่อหาข้อสรุปที่ลงตัวไม่ได้ กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งจากแวดวงวิชาชีพ
ภาคธุ กิ จ ภาคประชาสั ง คมที่ ทำ � งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นยา ฯลฯ
ต่างเคลือ่ นไหวเพือ่ ผลักดันแนวคิดของตน ทัง้ ทีร่ อ้ งตรงไปถึงคณะรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข อย. ตามแนวทางของตนเอง ทั้งอีก ร่างกฎหมายที่
เสนอกลับมาก็เกิดความเห็นทีไ่ ม่ลงตัวกันอีก จนทำ�ให้กฎหมายนีย้ งั ไม่อาจ
เสนอไปสู่สภานิติบัญญัติได้ โดยในช่วง ๑ ปีเศษๆ ระหว่างวันที่ ๑๒
ธันวาคม ๒๕๕๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ร่าง พ.ร.บ.ยาฯ ยังไม่สามารถ
นำ�เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
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ในฐานะที่ เ ป็ น คนหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอยู่ ใ นกระบวนการแก้ ไขร่ า ง
พ.ร.บ.ยาฯ มาตั้งแต่ต้น ผมคิดว่า บทเรียนที่ได้จากกระบวนการทำ�งานใน
เรื่องนี้มีความสำ�คัญมาก เพราะการที่แก้ไขพระราชบัญญัติยามาเป็นเวลา
นานกว่า ๑๐ ปี ก็ยังไม่สามารถทำ�ได้ ทำ�ให้เสียหายทั้งด้านงบประมาณ
บุคลากรของภาครัฐ และเสียโอกาสของประเทศ ประชาชนผู้ป่วย ภาค
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมอย่างประเมินค่าไม่ได้
ในบทนี้จึงได้ “ถอดบทเรียน” จากเรื่องดังกล่าวไว้ เพื่อฝากให้
เป็นข้อมูลสำ�หรับผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้ตระหนักและอาจจะได้ไม่เดินซ้�ำ รอย
อีก โดยขอสรุปเป็นหลักคิดสั้นๆ ว่า

“๓ ไม่ ๓ ต้อง และ ๓ สิ่งที่อย่ามองข้าม”
ลำ�ดับเหตุการณ์สำ�คัญในช่วงเวลา 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. จัดทำ�ขึ้น และเสนอให้ สำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา
• สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดประชุมภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง รับฟังความคิดเห็นเพิม่ เติม

พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙ (๕ ปี) อย. ตัง้ คณะทำ�งานพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นเพิม่ เติม
พ.ศ.๒๕๔๕
• สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมแล้วเสร็จ ส่งกลับมาให้ สธ. ยืนยัน
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พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๗ (๘ ปี) สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างฯ
พ.ศ.๒๕๔๙

• ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ ส่งร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ..... เสนอ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ.๒๕๕๗

• สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งการตรวจร่างแล้วเสร็จ และขอให้ สธ. แจ้งยืนยัน
ก่อนทีจ่ ะแจ้งไปยังสำ�นักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
• อย. จัดประชุมรับฟังข้อเสนอเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
เครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา สมาคมผู้ประกอบธุรกิจด้านยา และองค์การ
เภสัชกรรม
• ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ..... (รอบที่ ๑)
พร้อมยกร่างฉบับแก้ไข

พ.ศ.๒๕๕๘

• ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ..... ถูกส่งกลับให้ สธ. รับไปหารือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติ
• ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประชุมชีแ้ จงร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ..... ต่อเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้านยา (แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา – กพย.)
• ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำ�สั่งรองนายกฯ
• ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ..... (รอบที่ ๒)
พร้อมข้อเสนอในการปรับแก้ไข
• ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ประชุมหารือสมาคมผู้ประกอบการเภสัชกรรม (PReMA) เมื่อ
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
• ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ รองนายกรัฐมนตรี มอบ สธ. รับร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ..... และ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการปฏิรปู การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สภาปฏิรปู แห่งชาติ (สปช.) ไป
หารือกับ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ..... (รอบที่ ๓)
พร้อมข้อเสนอในการแก้ไข

พ.ศ.๒๕๕๙

• ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำ�นักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องให้ 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.๒๕๑๐
ทั้งฉบับ ที่เริ่มเมื่อหลังปี ๒๕๔๐ นั้น เกิดจากมุมมองว่า กฎหมายฉบับนี้ใช้
มานานเหลือเกินแล้ว และที่ผ่านมา การแก้ไขที่ผ่านมาทั้ง ๕ ครั้ง ก็ยัง
เป็นการแก้เฉพาะส่วนปลีกย่อยเป็นเรื่องๆ ไปเท่านั้น ทั้งๆ ที่สถานการณ์
ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยี สภาพสังคม และ
เศรษฐกิจ หากยังคงแก้เป็นจุดๆ เหมือนที่ผ่านมาเราจะเสียโอกาสมาก
เพราะกรอบของกฎหมายเดิมไม่กว้างพอที่จะทำ�ให้เกิดการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงอย่างตรงจุด และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบยาของประเทศ
อย่างยั่งยืนได้
ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของ การกำ�หนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
ยาของประเทศ ที่ไม่มีเรื่องนี้อยู่ใน พ.ร.บ.ฉบับปัจจุบัน เนื้อหาส่วนใหญ่
เน้นทีก่ ารควบคุม ทำ�ให้นโยบายด้านยาของบ้านเราสะเปะสะปะ ขาดความ
ต่อเนื่อง หรือเรื่องของ การขึ้นทะเบียนตำ�รับยา ซึ่งในยุคที่เขียนกฎหมาย
ฉบับนี้ เทคโนโลยีและมาตรฐานต่างๆ ยังเรียบง่าย แต่มาถึงวันนี้ เราได้
ก้าวเข้าสู่ยุคของยาที่ผลิตด้วยกรรมวิธีซับซ้อน เช่น สเต็มเซลล์ ชีววัตถุ
รวมทัง้ ใช้ขอ้ กำ�หนดในการขึน้ ทะเบียนยาทีจ่ ดั ทำ�ร่วมกันในกลุม่ ประชาคม
อาเซียน (อาเซียนฮาร์โมไนซ์) และเรือ่ งของสิทธิบตั รยา ซึง่ กฎหมายทีม่ อี ยู่
ไม่สามารถรองรับหรือสนับสนุนให้ประเทศก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ได้เลย เป็นต้น
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นอกจากขาดเนือ้ หาสาระสำ�คัญ และล้าสมัย พ.ร.บ.ยา ฉบับปัจจุบนั
ซึ่งรวมทุกเรื่องเกี่ยวกับยาไว้ในกฎหมายฉบับเดียว ทั้งที่บางเรื่องมีมิติที่
แตกต่างกันมาก เช่น ยาคน กับยาสัตว์ ยาแผนปัจจุบัน กับยาแผนโบราณ
ฯลฯ ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะต้องคิดทบทวนกันใหม่ เพราะบริบท
และมาตรการในการจัดการกับแต่ละเรื่องอาจแตกต่างกันมาก
ในตอนที่ตั้งหลักร่างกฎหมายใหม่กันในตอนนั้น คณะทำ�งานคิด
ร่วมกันว่า การแก้ไขกฎหมายแต่ละครั้งทำ�ได้ยากและเสียเวลา นอกจากนี้
หลายสิบปีทผี่ า่ นมา สถานการณ์ในทุกๆ ด้านได้เปลีย่ นแปลงไปมากจนเรา
ไม่สามารถไปตามแก้กฎหมายยากันเป็นจุดๆ ได้อีกแล้ว ดังนั้นการแก้ไข
กฎหมายจึงควรทำ�ให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการให้มากที่สุด
เราตกลงใจยกร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับ หลักของเราก็คือ ทบทวน
ว่า ทีผ่ า่ นมา พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ มีปญ
ั หาและข้อจำ�กัดอะไรและอย่างไร
บ้าง รวมทั้งมองไกลไปถึงภาพที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
มาตรการทุกๆ อย่างที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ได้ถูกบรรจุเข้าไปไว้
ในร่างกฎหมายฉบับนี้ อีกทั้งยังคิดเผื่อ เขียนเผื่อไว้ทุกเรื่องเท่าที่เรา
มองเห็น ทั้งเพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหา และเปิดโอกาสใหม่ๆ
แต่อย่างทีท่ ราบกันว่า สุดท้าย ผลทีไ่ ด้กลับเข้าทำ�นอง “เหนื่อย
เปล่า” เพราะความตัง้ ใจนีก้ ลายเป็นการเปิดศึกหลายด้านไปโดยทีเ่ รา
ไม่รู้เท่าทัน และอาจเป็นเพราะเราโลภมากเกินไปก็เป็นได้
แม้ว่า “กฎหมายยา” เป็นกฎหมายที่ควบคุมยาเพื่อความปลอดภัย
ของประชาชนผู้ใช้ยา แต่ก็กระทบกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมาก
เพราะ พ.ร.บ.ยาฯ ของประเทศไทย ครอบคลุมทั้งยาคน ยาสัตว์ ทั้งยาที่
เป็นยาเคมีชีววัตถุ ยาสมุนไพร กระทบกับภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการผลิต
นำ�เข้า ขาย ผู้สั่งใช้ยาในระบบสาธารณสุข เช่น แพทย์ เภสัช ทันตแพทย์
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สัตวแพทย์ แพทย์แผนไทย นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ป่วย ผู้ใช้กฎหมาย เช่น
เภสัช สสจ. ฯลฯ
ทุกวันนี้ กฎหมายไม่ใช่สง่ิ ทีเ่ สนอจากภาคบริหารคือรัฐบาลอีกต่อไป
แต่จะต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายส่วน ทั้งการได้รับความเห็นชอบจากภาค
นิติบัญญัติ อีกทั้งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบ มีการรองรับผลกระทบ ต้องมีการทำ�ตามหลักการ GRP (Good
Regulation Practice) คือ ศึกษาว่าจำ�เป็นต้องออกกฎหมายหรือไม่ มีวิธี
การอื่นหรือไม่ในการแก้ไขปัญหา
สำ�หรับร่างกฎหมายฉบับนี้ เราใช้เวลายกร่างนานหลายปี เฉพาะขัน้
ตอนการรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ ก็กินเวลา ๒-๓ ปี และยังต้อง
ไปชี้แจงในกฤษฎีกาฯ อีกราว ๔-๕ ปี
และทั้ ง ๆ ที่ ใช้ เวลากั บ การชี้ แจงยาวนานมากขนาดนั้ น ก็ ยั ง ไม่
สามารถหาข้อสรุป หรือจุดที่ลงตัวเพื่อเดินหน้าต่อได้ ซ้ำ�ยังเกิดกระแสต่อ
ต้านคัดค้านขึน้ มาอีกหลายต่อหลายครัง้ เท่าทีป่ ระมวลสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ผมเห็น
ว่า บางเรือ่ งผูท้ คี่ ดั ค้านอาจมองกฎหมายไม่ครอบคลุมทัง้ ฉบับ สนใจเฉพาะ
บางส่วน แล้วมีปัญหาการตีความแบบแยกส่วนจากภาพรวมทั้งหมด เมื่อ
ประกอบกันหลายๆ เรื่อง จากหลายๆ ฝ่าย กระบวนการรับฟังความเห็น
จึงยืดเยื้อและหาข้อสรุปไม่ได้ เพราะในร่างกฎหมายฉบับนี้มีผู้เกี่ยวข้อง
มากมายหลายส่วน
ตรงนี้จึงอยากฝากเป็นข้อสังเกตสำ�หรับคนที่จะมีบทบาทเกี่ยวข้อง
ต่อไปว่า กฎหมายยานั้นเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของคน
หลายส่วน การแก้ไขกฎหมายในลักษณะนี้จึงหนีไม่พ้นที่ต้องรับศึกหลาย
ด้าน ในการแก้ไขกฎหมายต่อไปจึงควรแก้ไขเฉพาะประเด็นใหญ่ๆ เป็น
เรื่องๆ ไป นั้นคือ แก้ไขกฎหมายในบางประเด็น ซึ่งผมคิดว่า อาจจะเป็น
ทางออกที่ดีที่สุดจากความเห็นและประสบการณ์ที่ผ่านมา
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ค่อยๆ ทำ�ทีละเรือ่ ง ไม่ตอ้ งสร้างโจทย์เยอะ แล้วเคลียร์ประเด็น
ไล่ท�ำ ความเข้าใจกับผูเ้ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนัน้ ไปทีละจุด สุดท้ายน่าจะได้
ผลคุ้มค่าความพยายามมากกว่า

ไม่ ๒
ไม่อาจใช้ “กฎหมาย” เป็นเครื่องมืออย่างเดียว
เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบยา

ผู้เกี่ยวข้องมักมองว่า สาเหตุที่ทำ�ให้ระบบยาในประเทศไม่ทันกับ
สถานการณ์ต่างๆ เช่น ไม่มีการแยกบทบาทวิชาชีพแพทย์มายังร้านขาย
ยาที่มีเภสัชกรค่อยแนะนำ� ดูแลการจ่ายยาที่มีประสิทธิภาพกว่า ร้านยาก็
ยังจ่ายยาเองทำ�ให้มีปัญหาการใช้ยาฟุ่มเฟือย ร้านยาก็ไม่เห็นมีเภสัชกร
อยูป่ ระจำ�ตลอดเวลาเพือ่ ให้ค�ำ แนะนำ�ต่อผูซ้ อื้ ยาอย่างทีค่ าดหวังของสังคม
บางครั้งร้านยาก็ไม่ได้มาตรฐาน ฯลฯ เป็นเพราะกฎหมายยาล้าสมัย
ไม่พัฒนาประสบการณ์เดิม
มุมมองดังกล่าว อาจมีทมี่ าจากการได้เห็นความสำ�เร็จในหลายเรือ่ ง
หลังเกิดกฎหมายขึน้ มารองรับ เช่น เรือ่ งการควบคุมการขายยา การผลักดัน
มาตรฐานสถานที่ผลิตยาให้ทำ�จีเอ็มพี
อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำ�ให้ผมเห็นแตกต่างออกไป
ว่า ความสำ�เร็จในเรื่องเหล่านั้นอาจไม่ได้มีคำ�ตอบมาจากกฎหมายที่ออก
มาใช้บังคับเพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นเพราะสถานการณ์สุกงอม หรือ
เพราะระบบการควบคุมในอดีตเป็นลักษณะที่ชี้นำ�โดยภาครัฐเป็นใหญ่
ในปัจจุบันการดำ�เนินการของประเทศที่เจริญแล้ว ต้องการรับฟัง
เสียงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องดูความพร้อมและสถานการณ์แวดล้อม
ประกอบด้วย ไม่เช่นนั้นกฎหมายก็ยากที่จะเกิด และแม้จะเกิดกฎหมาย
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ก็อาจยากทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เช่น กรณีระบบใบสัง่ ยา เป็นเรือ่ งทีห่ ลาย
ฝ่ายเห็นว่าควรมีในประเทศไทย ซึ่งต่างประเทศที่เรายอมรับเป็นสากลมี
ระบบแยกให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยโรคและออกใบสั่งยา แล้วเภสัชกรเป็น
ผู้จ่ายยาให้กับผู้ป่วย การเขียนกฎหมายแล้วให้ทำ�ตาม ถ้าไม่ทำ�ตามมี
ความผิด ไม่อาจจะทำ�เช่นนั้นได้ บางประเทศ กว่าจะเกิดระบบใบสั่งยาได้
ต้องมีการตกลงระหว่างวิชาชีพ มีระบบให้ค่าตอบแทนกับแพทย์ที่เขียน
ใบสั่งยา เป็นต้น
ในร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้มีการเขียนเรื่องนี้รวมไว้ โดยอิงจาก
หลักสากล จากเดิมที่เราแบ่งยาออกเป็น ๓ ประเภท คือ ยาควบคุมพิเศษ
ยาอันตราย และยาสามัญประจำ�บ้าน เป็น ยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ ยาที่
ต้องจ่ายโดยเภสัชกร และ ยาสามัญประจำ�บ้าน ด้วยความมุ่งหวังที่จะ
เปลี่ยนระบบการกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์ยาไปตามบทบาทวิชาชีพ แต่กลับ
กลายเป็นการ “ล่อเป้า” ไปโดยไม่ตั้งใจ โดยในกลุ่มยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์
ก็ถูกคัดค้านว่า บุคลากรกลุ่มอื่นจ่ายยากลุ่มนี้ไม่ได้แล้วหรือ ส่วนกลุ่ม
ยาที่ต้องจ่ายโดยเภสัชกร ก็ถูกแพทย์คัดค้านว่า เขาต้องให้คนไข้มาเอาที่
ร้านยาเท่านั้นหรือ จากนี้จะเอายากลุ่มนี้ไปสั่งใช้ในคลินิกไม่ได้แล้วหรือ
ประเด็นเหล่านี้คัดค้านกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ และตกลงกันไม่ได้
ฉะนั้น การเขียนเนื้อหาสาระในร่าง พ.ร.บ.นี้ ด้วยมุมมองด้านบวกว่า
กฎหมายยาน่ า จะเป็ น ตั ว สร้ า งมาตรฐานบางเรื่ อ งเพื่ อ นำ � ไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงในระบบยาจึงไม่ประสบผลสำ�เร็จอย่างที่ตั้งใจ
ถือเป็นบทเรียนหนึง่ ทีเ่ ป็นมุมมองสำ�หรับคนทีต่ อ้ งเขียนกฎหมาย
ว่าถ้าเราคิดจะ “หักดิบ” ด้วยกฎหมายมากจนเกินไป อาจเกิดแรงต้าน
ในมุมที่เราคิดไม่ถึง และมากจนเกินจะรับมือไหว
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ไม่ ๓
ไม่ปล่อย “เวลา” ให้เนิ่นช้า

บางคนบอกว่า การแก้ไขกฎหมายต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรเร่ง
รีบรวบรัด มิเช่นนั้น อาจไม่ได้กฎหมายที่รัดกุม แล้วต้องเสียเวลากลับมา
แก้ไขกันใหม่
แต่ความเป็นจริงของประเทศไทย ระบบนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องเรามีขนั้ ตอน
ที่ซับซ้อน มีการถ่วงอำ�นาจและการตรวจสอบที่มากเสียจนน่าตั้งคำ�ถาม
เหมือนกันว่า มากเกินไปหรือไม่
ประสบการณ์จากกรณีของการจัดทำ�ร่าง พ.ร.บ.ยาฯ ทำ�ให้เกิด
ความตระหนักว่า ยิ่งการออกกฎหมายทำ�ได้ช้า ก็ยิ่งต้องระวัง เพราะ
ถ้าผิดพลาดจะมาแก้ไขได้ยาก
ที่สำ�คัญความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการพิจารณากฎหมายจะ
ทำ�ให้ทุกสิ่งกระทบกระเทือนไปด้วย เพราะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป
ตัวแปรต่างๆ ก็เปลี่ยนตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ประกอบที่มีความ
สำ�คัญต่อการทำ�ให้เกิดผลบรรลุตามเป้าหมาย
ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องย่อมเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลา กรณีการผลักดันร่างกฎหมายยาฉบับนี้ ทีท่ อดเวลายาวนานเกือบ
๒ ทศวรรษ จะเห็นได้ชดั ทีส่ ดุ ว่า คนทีเ่ กีย่ วข้องกับการร่างกฎหมายในคณะ
ทำ�งานยกร่างชุดต่างๆ ซึ่งทราบถึงเจตนารมณ์ของแต่ละมาตราชัดเจนก็
ค่อยๆ หายไปจากกระบวนการจนเกือบหมดแล้ว เฉพาะที่อยู่ใน อย. ก็
เกษียณอายุราชการบ้าง โยกย้ายไปบ้าง จนสุดท้าย ผมก็ถึงวาระที่ต้อง
เกษียณอายุแล้วเหมือนกัน จากทีเ่ คยมีคนทราบทีม่ าทีไ่ ปก็อาจไม่เหลือใคร
ที่จะผลักดันงานได้แบบต่อกันติดอีก
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เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านของเราอย่างบางประเทศ ที่เวลาเขา
เจรจาการค้าสำ�เร็จแล้ว สามารถออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องได้ภายใน ๖ เดือน
ก็ต้องถือว่ากระบวนการออกกฎหมายของบ้านเราล่าช้ากว่ามาก เราไม่
กำ�หนดกรอบเวลาในการพิจารณากฎหมาย และมีขนั้ ตอนมากมาย ทัง้ การ
ตั้งคณะทำ�งานชุดต่างๆ ขึ้นมายกร่าง เสนอต่อขึ้นไปตามลำ�ดับ จากระดับ
กรม ไปกระทรวง แล้วจึงถึงคณะรัฐมนตรี จากนั้นส่งเข้าสำ�นักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจะไล่ดูรายมาตรา กว่าจะนัดประชุม
พิจารณา และชีแ้ จงกัน ก็กนิ เวลานานเป็นปี จากทีเ่ รา ฝ่ายผูเ้ สนอกฎหมาย
ได้พูดคุยทำ�ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ไว้ท้ังหมด แต่เมื่อร่าง
กฎหมายใช้เวลาตรวจนานหลายปี จึงส่งกลับออกมา คนรุ่นที่เข้าใจและ
มีส่วนร่วมยกร่างก็หายไปหมดแล้ว
จากประสบการณ์เห็นประเทศสิงคโปร์มีวิธีป้องกันปัญหาแบบนี้
เพราะเขามองเห็นความสำ�คัญของการสร้างความต่อเนือ่ งของนโยบายและ
ความรู้ในองค์กร จึงมีการเตรียมบุคลากร อย่างน้อยแบ่งเป็น ๓ รุ่นใน
องค์กร เพื่อให้เรื่องที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องสามารถก้าวต่อไปข้างหน้า
ได้อย่างมีคุณภาพ แต่ระบบองค์กรในบ้านเราประหยัดเรื่องบุคลากรมาก
เกินไป อย่างช่วงหนึง่ รัฐบาลมีนโยบายระงับการรับข้าราชการเพือ่ ประหยัด
งบประมาณ แต่สิ่งที่ตามมาก็คือ การขาดช่วงคนที่จะสืบทอดความรู้และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ซ้�ำ ยังไม่มนี โยบายต่ออายุราชการให้ผเู้ ชีย่ วชาญทีร่ ฐั ลงทุนสร้าง
คนเหล่านี้ด้วยงบประมาณมหาศาลปฏิบัติงานต่อ หลังเกษียณราชการ
ทัง้ ทีย่ งั มีศกั ยภาพ สุดท้ายคนทีห่ ยิบชิน้ ปลามันไปกินก็คอื ภาคธุรกิจเอกชน
นั่นเอง...
ปัจจัยบั่นทอนที่เกิดขึ้นจากความเนิ่นช้าก็คือ สถานการณ์และ
ทิศทางนโยบายที่เปลี่ยนไป ความจำ�เป็นใหม่ ความคาดหวังใหม่จะ
ผันแปรไปตามกาลเวลา จากอาจทำ�ให้ร่างกฎหมายนั้นหมดความสำ�คัญ
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ไปเลยก็ได้ ผมอยู่ในกระบวนการร่างกฎหมายฉบับนี้นานเป็น ๑๐ ปี
ตอนทีร่ า่ งคนสนใจกันมาก แต่พอกฎหมายกลับออกมาจาก สคก. กลับกลาย
เป็นว่าผู้เกี่ยวข้องและผู้มีอำ�นาจในการกำ�หนดนโยบายไม่ได้สนใจเรื่องนี้
อีกแล้ว
ดังนั้น เวลาในการดำ�เนินการต้องมีการกำ�หนดเป้าหมายและแผน
ให้ชัดเจน และมีการติดตามกำ�กับให้เป็นไปตามแผนงานที่กำ�หนด
การที่รัฐบาลมีแผนการปรับปรุงกฎหมายที่ชัดเจนเป็นตัวอย่างที่ดี
อันหนึง่ ในการควบคุมระยะเวลาในการแก้ไขกฎหมาย ไม่ใช่ปล่อยไปเรือ่ ยๆ
ตามสถานการณ์

๓ ต้อง
ต้อง ๑
ต้องให้ความสำ�คัญกับ
การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขกฎหมายในอดีตจะทำ�กันเป็นชั้นความลับ ไม่เคยต้องเปิด
เผยหารือกับส่วนต่างๆ เพราะกลัวจะมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือถูกแทรกแซง
จากฝ่ายที่ได้คุณได้โทษจากกฎหมายนั้น ต่อเมื่อออกเป็นกฎหมายแล้วจึง
ค่อยมารับฟังความเห็นว่าต้องการให้ช่วยเหลือหรือผ่อนปรนในการบังคับ
ใช้อย่างไร หรือชี้แจงทำ�ความเข้าใจกันอย่างไร
แต่ในบริบทปัจจุบันทุกอย่างต้องโปร่งใส จะมา “มุบมิบ” ทำ�กัน
แล้วไปใช้เลยอย่างแต่ก่อนไม่ได้อีกต่อไป เพราะหากผิดขั้นตอนอาจถูก
กล่าวหาถึงขั้นที่ว่า กระทำ�ขัดรัฐธรรมนูญ
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ดังนั้น การแก้ไขหรือออกกฎหมายใหม่ๆ จึงต้องมองหาว่าใครบ้าง
ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง (stakeholder) กับเนือ้ หาในร่างกฎหมาย เพือ่ มาประเมิน
ท่าที รับฟังความเห็น พูดคุยทำ�ความเข้าใจ กันก่อน นอกจากนี้ กระบวนการ
มีสว่ นร่วมยังทำ�ให้ผเู้ กีย่ วข้องเกิดความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ เพือ่ ร่วมสนับสนุน
การผลักดันร่างกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นที่มีความละเอียด
อ่อน มีแรงต้านสูง การมีกลุ่มผู้ที่สามารถให้ข้อมูลสนับสนุนและยืนยันถึง
ความสำ�คัญและประโยชน์จากการมีกฎหมาย นอกเหนือจากหน่วยงานที่
ร่างกฎหมายนัน้ ขึน้ มา ยังช่วยให้รา่ งกฎหมายนัน้ มีน�้ำ หนักน่ารับฟังมากขึน้
การแสวงหาส่วนร่วมจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นต้องอาศัยการ
มองหาโอกาสและวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง (stakeholder analysis) อย่างต่อ
เนื่อง อย่างกรณีการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ยาฯ ฉบับนี้ เราใช้หลักการมีส่วน
ร่วมตั้งแต่เชิญผู้เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาคประชาชนและเครือข่ายวิชาชีพมา
ร่วมในคณะทำ�งานยกร่างกฎหมาย ในขั้นของการผลักดันกฎหมาย เราได้
แรงสนับสนุนเพื่อยืนยันประเด็นที่ภาคธุรกิจคัดค้านอย่างหนัก เช่น เรื่อง
การแสดงราคายาจากหลายฝ่าย ทำ�ให้ร่างกฎหมายมีน้ำ�หนักมากขึ้น และ
รัฐบาลเองก็ตระหนักต่อความสำ�คัญของร่างกฎหมายนี้มากขึ้น
อันที่จริงแล้ว ตอนที่ผลักดันร่างกฎหมายนี้ในช่วงแรกๆ ผมเองไม่
ได้มองเห็นความสำ�คัญของเรื่องนี้เลย เพราะมั่นใจว่า ร่างกฎหมายในมือ
เราผ่านทั้งกระบวนการทำ�ประชามติ และการตรวจจากสำ�นักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกามาแล้ว อีกทัง้ ยังมีคณะทำ�งานยกร่างอีกหลายต่อหลาย
ชุด คิดว่า แม้มีแรงต้านหรือเสียงคัดค้านมาก สักพักก็คงค่อยๆ ซาลงไป
แต่กลับไม่เป็นไปตามคาด จนมาประจักษ์ชัดเมื่อราวปี ๒๕๕๔-๕๕ เมื่อ
แรงต้านขยายตัวกว้างขวางจนกลายเป็นกระแสคัดค้าน เป็นข่าวใหญ่ดังที่
ทราบกัน
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เหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นทำ�ให้คณะทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับ
การร่างและผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้หมดกำ�ลังใจ และกลายเป็น
“แกะดำ�” ไม่มีใครคบอยู่พักใหญ่ แต่ขณะเดียวกันก็พลิกกลับมาเป็น
บทเรียนที่ทำ�ให้เราต้องเรียนรู้ว่า บางเรื่องที่เราเห็นว่าไม่เป็นประเด็น
สำ�คัญ แต่ก็เป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาได้
หากย้อนเวลากลับไปได้ สิ่งที่คิดว่าจะต้องทำ�ก็คือ คงต้องเข้าไป
หารือ พูดคุย แยกทำ�ความเข้าใจกับทุกๆ กลุ่ม ทีละกลุ่ม เช่น กลุ่มวิชาชีพ
เภสัชกรรม นักวิชาการ เภสัชกร สสจ. ฯลฯ และต้องประเมินให้ถูกว่า
เนื้อหาในร่างกฎหมายที่เขียนขึ้นมานี้ แต่ละส่วนกระทบกับใคร เพื่อที่จะ
พูดคุยทำ�ความเข้าใจกันให้ตรงจุด และอีกทางหนึ่งก็คือ หากลุ่มสนับสนุน
มาช่วยแก้ต่าง เพราะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อแรงสนับสนุนจากผู้
กำ�หนดนโยบาย
ถ้าร่างกฎหมายของเรากลายเป็น “เผือกร้อน” ทีจ่ ะทำ�ให้สญ
ู เสียฐาน
คะแนนนิยม เราก็ไปต่อไม่ได้ แต่ถ้ามีคนเข้ามาสนับสนุนมากมีโอกาสได้
คะแนน เขาก็จะช่วยผลักดันกฎหมายขึ้นไป

ต้อง ๒
“การสื่อสาร” เรื่องสำ�คัญที่ต้องไม่ละเลย

ร่างกฎหมายฉบับนีเ้ ป็นมรดกตกทอดมาตัง้ แต่ยคุ ทีอ่ นิ เทอร์เน็ตเริม่
เฟื่องในเมืองไทยเมื่อราวปี ๒๕๔๐ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูล
ข่าวสาร และ “เครือข่ายสังคมออนไลน์” (social media) กลายเป็นสิ่งที่
ทรงอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบาย และกลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เป็นไปของ ร่าง พ.ร.บ.ยาฯ ไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
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ต้องยอมรับว่าการออกกฎหมายแต่ละครัง้ มีรายละเอียดเบือ้ งหลัง
มากมาย บางครั้งมีหลายทางเลือก แต่ก็ได้ผ่านการพิจารณาทบทวน
ใคร่ครวญมาระดับหนึ่ง จนนำ�ไปสู่การตัดสินใจแก้ไขหรือออกกฎหมายมา
ในลักษณะเช่นนั้น
แต่เมื่อจะออกเป็นกฎหมาย บางครั้งมีการให้ข้อมูลหรือแปลความ
ทีค่ ลาดเคลือ่ นไปจากเจตนาทีถ่ กู ต้องเพียงนิดเดียว หรือเบีย่ งเบนประเด็น
ไปจากสาระสำ�คัญ ก็สามารถสร้างความรูส้ กึ ทีก่ ลายเป็นแรงต้านไปในทันที
ตัวอย่างที่เคยเกิดมาก่อนแล้วเช่น ในสมัยที่จะแก้ไขกฎหมายยา
ให้การผลิตยาแผนโบราณต้องทำ�มาตรฐาน จีเอ็มพี คล้ายกับทีบ่ งั คับใช้กบั
ยาแผนปัจจุบัน ก็ได้มีการให้ข้อมูลทำ�นองว่า นี่เป็นกฎหมายขายชาติ
ต้ อ งการทำ � ลายภู มิ ปั ญ ญาไทย ทำ � ให้ ร่ า งกฎหมายสะดุ ด ต้ อ งกลั บ มา
ทำ�ความเข้าใจกันใหม่
ยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีสื่ออินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
สามารถเชื่อมโยงผู้คนจำ�นวนมากได้อย่างรวดเร็วภายในชั่วพริบตา ความ
เข้าใจคลาดเคลือ่ นระหว่างผูเ้ กีย่ วข้องจึงถูกขยายออกไปได้กว้างไกลจนยาก
จะตามไปแก้ไขได้ แค่มีคนที่ไม่เข้าใจ เติมสีใส่ไข่เข้าไปในสื่อเหล่านี้แล้วนัด
กันออกมาประท้วง ร่างกฎหมายก็ชะงักงันได้
ดังนั้น ต้องไม่มองข้ามการป้องกันแต่ต้นมือ ด้วยการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และถ้าเป็นประเด็นที่อ่อนไหว
การทำ�ความเข้าใจในวงกว้างอย่างต่อเนือ่ งเป็นเรือ่ งสำ�คัญ การทำ�เอกสาร
เผยแพร่ดว้ ยข้อความทีเ่ ข้าใจง่าย ชัดเจน สำ�หรับแต่ละกลุม่ เป้าหมาย แต่ละ
ภาคส่วน ก็เป็นเรื่องสำ�คัญ ที่ผ่านมาภาครัฐบางครั้งไม่ได้เล็งเห็นความ
สำ�คัญในเรือ่ งนี้ จึงมีปญ
ั หาความล้มเหลวหลายครัง้ แม้บางครัง้ ใกล้จะเป็น
กฎหมายแล้วก็ตาม
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ดังนัน้ การสือ่ สารทำ�ความเข้าใจเพือ่ ไม่ให้แปรเจตนาจนคลาดเคลือ่ น
จึงเป็นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่งในกระบวนการจัดทำ�ร่างกฎหมายในปัจจุบัน

ต้อง ๓
ต้องมี “ยุทธศาสตร์หรือทิศทางนโยบายของชาติ”
เป็นเข็มทิศนำ�ทาง

ในกฎหมายยาฉบับที่ใช้ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำ�หนดใดๆ ที่จะเอื้อ
อำ�นวยให้เกิดยุทธศาสตร์หรือทิศทางนโยบายของชาติเกีย่ วกับการควบคุม
และพัฒนาระบบยา ทำ�ให้นโยบายของบ้านเราในเรื่องนี้สะเปะสะปะ ขาด
ความต่อเนือ่ งมานานหลายสิบปี และทำ�ให้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาในเรื่องใหญ่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยกตัวอย่างเช่น ขณะนี้เราตระหนักถึงความสำ�คัญที่ต้องมีนโยบาย
ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความมัน่ คงด้านยา เรือ่ งนีจ้ ะเกิดผลจริงได้ดว้ ยการ
วางแผนและกำ�หนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนว่าต้องทำ�อะไรบ้าง เช่น ต้องส่ง
เสริมให้มีโรงงานผลิตยาในประเทศ ต้องสนับสนุนอุ้มชูนักวิจัยเพื่อให้เกิด
การพัฒนายาใหม่ๆ มีนโยบายเรื่องราคาที่จะทำ�ให้ผู้บริโภคเห็นว่าการใช้
ยาทีผ่ ลิตในประเทศคุม้ ค่ากว่ายานำ�เข้า ฯลฯ และทุม่ เทสรรพกำ�ลังเพื่อขับ
เคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้เคลื่อนไปข้างหน้า โดยไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความต้องการของนักการเมืองหรือผู้บริหารที่จะเข้ามาในอนาคต
ในร่างกฎหมายฉบับนี้ เราจึงกำ�หนดให้มี คณะกรรมการนโยบาย
แห่งชาติด้านยา ไว้ เพื่อเป็นกลไกที่ถาวร เพื่อกำ�หนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของชาติ และประสานหน่วยงานต่างๆ ให้ทำ�หน้าที่ร่วมกัน
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลตามเป้าหมาย ถ้าเทียบเคียงกับกลไกที่มีอยู่ก็
เหมือนกับ “สภาพัฒน์” ที่ทำ�หน้าที่จัดทำ�ยุทธศาสตร์ ทิศทางนโยบาย
และขับเคลื่อนแผนที่กำ�หนดไว้ให้เกิดขึ้นนั่นเอง

75

76

อุตสาหกรรมยา

๓ สิ่งที่อย่ามองข้าม
อย่ามองข้าม ๑
แก้ไขกฎหมาย...หนีไม่พ้นการ “ทำ�ศึกยืดเยื้อ”

จากประสบการณ์การแก้ไข พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ น่าจะสรุปได้ว่า
การแก้ไขกฎหมายหลักในบ้านเราหนีไม่พน้ การทำ�ศึกยืดเยือ้ เราคงไม่มที าง
แก้ไขกฎหมายได้สำ�เร็จภายในเวลาสั้นๆ ๖ เดือนแบบสิงคโปร์ ดังนั้น
หากต้องทำ�งานเรือ่ งนีก้ นั ต่อ ขอให้มองไปเลยว่าจะต้องเตรียมการอะไรบ้าง
ในสถานการณ์แบบนี้
สิง่ ทีผ่ มเห็นว่าสำ�คัญคือ การบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับแนวคิดเบือ้ งหลัง
ที่ต้องรวบรวมไว้ให้หมด เพราะคนรุ่นต่อไปจะได้ “รับไม้ต่อ” ได้อย่าง
เข้าจังหวะ รู้ทิศทาง เจตนารมณ์ของสิ่งที่กำ�ลังทำ�
ได้ทราบมาว่า หน่วยงานรัฐบางแห่งใช้วิธีการ “จ้างเหมา” บริษัท
กฎหมายเอกชนให้เป็นผู้ร่างกฎหมาย ไปจนถึงขั้นไปสรุปให้ข้อมูลใน
ขัน้ ตอนต่างๆ ทัง้ กับคณะรัฐมนตรี สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฯลฯ
แถมรับประกันไปถึงขั้นผ่านออกมาจากกฤษฎีกาฯ ด้วย ดูแล้วก็เป็นวิธีที่
น่าจะลดภาระให้หน่วยงานลงได้มาก แต่สง่ิ ทีต่ อ้ งแลกกันก็คอื ความเชีย่ วชาญ
จากประสบการณ์ที่หน่วยงานควรจะได้สั่งสมเป็นความรู้จากการทำ�งาน
สำ�คัญระดับนี้จะถูกตัดตอนไปเป็นของคนนอก
คำ�ถามก็คือ ถ้าเป็นเช่นนั้น องค์กรจะดำ�รงอยู่และทำ�หน้าที่อย่าง
เข้มแข็งต่อไปได้อย่างไร
แม้ว่าทุกหน่วยงานของรัฐมีตำ�แหน่ง “นิติกร” แต่จากประสบการณ์
ของผม นิติกรของเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายไปทุกๆ ด้าน

บทเรียน ชีวิต ความคิด
วินิต อัศวกิจวิรี

งานที่มีทักษะมากที่สุดอาจเป็นการประมวลข้อมูลในการทำ�คดีส่งฟ้อง
คนทีท่ �ำ ผิดกฎหมายทีห่ น่วยงานนัน้ ๆ ถืออยูใ่ นมือ เรือ่ งการแก้ขอ้ กล่าวหา
แก้ต่างเวลาที่ถูกฟ้องก็อาจมีความชำ�นาญน้อยกว่า ยิ่งถ้าว่ากันถึงขั้นของ
การร่างกฎหมาย ซึ่งอาศัยความรู้ และทักษะอีกลักษณะหนึ่ง ก็อาจเกิน
กำ�ลังนักกฎหมายในหน่วยงาน
ผมเองเรียนจบด้านเภสัชศาสตร์ หลังจากนัน้ เรียนต่อด้านกฎหมาย
เริม่ แรกทำ�งานอยูท่ กี่ ลุม่ กำ�หนดมาตรฐาน กองควบคุมยา เริม่ เข้ามามีสว่ น
ร่วมในการร่าง พ.ร.บ.ยา ในฐานะผู้ช่วย จนเป็นคณะทำ�งานฯ จนกระทั่ง
เลื่อนตำ�แหน่งมาเป็นผู้อำ�นวยการกองควบคุมยา ก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ได้มีโอกาสสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆ ทั้งจากการยกร่างฯ และไปชี้แจง
กับฝ่ายต่างๆ ขณะทีเ่ พือ่ นๆ ร่วมสายวิชาชีพไม่คอ่ ยอยากยุง่ กับเรือ่ งพวกนี้
เพราะเห็นว่าไม่ได้เป็นสายตรงของวิชาชีพ เปลืองเวลา และเปลืองตัว
การที่เป็นทั้งเภสัชกรและมีความรู้เรื่องกฎหมาย ทำ�ให้ผมต้อง
เกีย่ วพันกับกระบวนการจัดทำ�ร่าง พ.ร.บ.ยา มานานพอสมควร ยกร่างแล้ว
ยกร่างอีก อยู่ ๓-๔ รอบ หากให้สรุปหลักคิดสำ�คัญๆ ในการยกร่าง คงต้อง
สรุปว่า อาศัยความเข้าใจหลักการใหญ่ๆ ของตัวบทบัญญัติและวิธีการ
ในการนำ�กฎหมายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบกับความเข้าใจบริบทต่างๆ
เกีย่ วกับเรือ่ งของยา เช่น วิธกี ารควบคุม วิธกี ารส่งเสริม ต้องเอา ๒ เรือ่ งนี้
มาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยมองทะลุไปถึงอนาคตให้ได้
กฎหมายเกี่ ย วกั บ ยามุ่ ง ที่ ก ารคุ้ ม ครองประชาชนให้ ไ ด้ รั บ ความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยเน้นบริบท ๓ เรื่อง คือ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ แต่ขณะเดียวกัน เวลาที่ร่างกฎหมายต้องศึกษาบริบท
ของประเทศและของโลกที่เปลี่ยนไปด้วย เพื่อให้กฎหมายที่เขียนนั้นเกิด
ความสมดุล คือ คุม้ ครองความปลอดภัยของประชาชนไปพร้อมกับไปสร้าง
อุปสรรคหรือข้อจำ�กัดด้านการพัฒนายาหรือโอกาสในการเข้าถึงยาใหม่ๆ
ที่มีประสิทธิภาพ
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บนทางสองแพร่งที่กำ�ลังเกิดขึ้น คือ การจะปรับใช้วิธีการจ้างเหมา
บุคลากรภายนอกมาเขียนกฎหมายให้ หรือ จะทำ�กันเองอย่างที่ผ่านมา
ผมมองว่า หากหน่วยงานของรัฐไม่ลงทุนสร้างคนขึ้นมา เราก็หมดหนทาง
ที่จะมีนักกฎหมายที่ดีๆ ได้
หากเราเลือกวิธกี ารแรก เราก็จะขาดคนทีม่ คี วามรูต้ อ่ เนือ่ ง เมือ่ เกิด
คำ�ถามขึ้นว่า ทำ�ไมกฎหมายของหน่วยงานถึงต้องมีมาตรานี้ก็คงไม่มีใครรู้
สิ่งพวกนี้ล้วนมีนัยยะ มีประวัติศาสตร์และเกร็ดที่ซ่อนอยู่ คนในองค์กร
เท่านั้นที่สามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ เพราะมีการสั่งสมความรู้ต่อกันมา
ถ้าหากเราก้าวไปถึงจุดที่หาคนให้คำ�ตอบกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้
ก็คงจะนำ�ไปสู่คำ�ถามต่อไปว่า แล้วจะมี อย. ไว้เพื่ออะไร

อย่ามองข้าม ๒
มิติด้านเศรษฐกิจ การเข้าถึงยา และระบบสาธารณสุข

ทุกวันนี้ ระบบสาธารณสุขเกี่ยวพันอย่างแยกไม่ออกจากระบบ
เศรษฐกิจ เรามักมองว่า กฎหมายเป็นเรื่องของการควบคุม กำ�กับ ดูแล
แต่ทุกวันนี้เราจะมองในกรอบจำ�กัดแค่นั้นไม่ได้ เพราะถ้าขั้นตอนการ
ขึ้นทะเบียนยุ่งยากเกินความจำ�เป็นและทำ�ให้เกิดความล่าช้า ก็จะส่งผล
กระทบมากมาย ทั้งการทำ�ให้คนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่รอไม่ได้หมดโอกาส
เข้าถึงยาทีจ่ ะช่วยชีวติ หรือทำ�ให้เขาหายจากโรคได้ และการทำ�ให้ภาคธุรกิจ
เติบโตได้ยาก
รัฐบาลในยุคหลังๆ เริ่มมองว่า นอกจากการทำ�หน้าที่เรื่องควบคุม
ความปลอดภัยแล้ว อย.ยังต้องมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้วย อย.ต้องไม่มีสภาพเป็น “คอขวด”
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หรืออุปสรรคขัดขวางการพัฒนา อย่างเช่น มีบริษัทที่วิจัยยาใหม่ที่กำ�ลัง
เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากขึ้นมา พอมาขอใบอนุญาต หมดไป
๒ ปี พอขึ้นทะเบียน หมดไปอีก ๕ ปี ถ้าเป็นแบบนี้ ประเทศอื่นๆ เขากิน
กันไปหมดแล้ว
สิง่ หนึง่ ทีจ่ ะทำ�ให้ อย.ทำ�งานได้คล่องตัวมีประสิทธิภาพมากขึน้ และ
ได้ใส่ไว้ใน ร่าง พ.ร.บ.ยาฯ ก็คือ ให้ อย.สามารถผ่องถ่ายภารกิจบางอย่าง
ให้กับหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลที่สาม (third party) ในขั้นตอนการขอ
ใบอนุญาตและขึน้ ทะเบียนได้ อย่างทีภ่ าครัฐนำ�มาทำ�แล้วในหลายๆ เรือ่ ง
เช่น การตรวจสภาพรถยนต์เพื่อขึ้นทะเบียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้ อย.
เก็บค่าธรรมเนียนการขออนุญาตและขึ้นทะเบียน ให้สมน้ำ�สมเนื้อกับ
การนำ�มาใช้บริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวในลักษณะนี้ได้
มิติทางเศรษฐกิจที่ต้องคำ�นึงถึงยังเกี่ยวข้องในด้านกฎหมายและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศด้วย อย่างเช่น กฎหมายสิทธิบัตรยา
มองเผินๆ ร่างกฎหมายยาน่าจะเป็นกฎหมายในประเทศ แต่ไม่ใช่เลย
เรือ่ งยาในปัจจุบนั มีความเกีย่ วข้องกับเศรษฐกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ
สูงมาก ในช่วงที่เราแก้ไข พ.ร.บ.ยา สมาคมการค้าของประเทศต่างๆ
มาขอเข้าพบผู้นำ�ในรัฐบาลของเราบ่อยมาก เอาเข้าจริงแล้ว บางครั้งเขา
ตามเรือ่ งจนรูแ้ ละทราบสถานการณ์บางเรือ่ งมากกว่าเราอีกว่า เนือ้ หาของ
เราจะไปเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของเขาตรงไหน เขาจะเสียโอกาสอะไร
บ้าง
ประเด็นหนึ่งในร่าง พ.ร.บ.ยาฯ เกี่ยวข้องกับการตั้งราคายา เพื่อ
กำ�กับดูแลให้เป็นไปอย่างสมเหตุผล โดยใช้ขนั้ ตอนการขึน้ ทะเบียนเป็นการ
ต่อรอง ไม่ให้ยามีราคาแพงจนเกินไป ประเด็นนีถ้ กู คัดค้านจากอุตสาหกรรม
ยาข้ามชาติ และผู้นำ�เข้ายาอย่างหนัก ผู้แทนการค้าต่างประเทศเข้าไป
ร้องเรียนกับผู้บริหารระดับสูงด้วยเรื่องนี้ โดยยื่นคำ�ขาดว่า ให้เอาข้อความ
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เรื่องนี้ออก ไม่เช่นนั้นจะดำ�เนินการ ๑-๒-๓-๔-๕... บทเรียนจากเรื่องนี้คือ
การเขียนกฎหมายต้องระวังเรือ่ งทีอ่ าจเกินหลักสากล เพราะจะส่งผลกระทบ
ไปถึงด้านการค้าและต่างประเทศ
กฎหมายยาในวันนี้ไม่ได้เป็นเพื่อ “ประโยชน์ชาวบ้าน” อย่างที่
เคยเข้าใจกันอีกต่อไปแล้ว

อย่ามองข้าม ๓
ขอบเขตที่กว้างเกินพอดีใน “กฎหมายยา” ฉบับปัจจุบัน

สมัยก่อน เรามักเอาเรื่องเป็นหลักการคล้ายๆ กันมาอยู่รวมไว้ใน
กฎหมายฉบับเดียว แต่ในกรณีของ พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ ที่รวมเรื่อง
“ยาคน-ยาสัตว์” “ยาแผนปัจจุบนั -ยาแผนโบราณ” ไว้ดว้ ยกัน ได้สร้างปัญหา
อย่างมาก เพราะเรื่องเหล่านี้ดูคล้ายมีหลักการร่วมกัน แต่มีรายละเอียดที่
แตกต่างกันอย่างมาก
ยกตัวอย่างเช่น ยาเคมี กับ ยาสมุนไพร มีกรรมวิธีที่องค์ประกอบที่
แตกต่างกันมาก เมื่อเราใช้วิธีการขึ้นทะเบียนยาในแบบเดียวกัน โดยยึด
วิธีคิดและวิธีการของยาแผนปัจจุบันที่เป็นสารสกัดเคมี ได้สร้างปัญหา
มากมายกั บ การขึ้ น ทะเบี ย นยาสมุ น ไพร เพราะบางที ก็ ต อบไม่ ไ ด้ ว่ า
สรรพคุณที่กล่าวอ้างเกิดจากสารตัวไหน ออกฤทธิ์อย่างไร รู้แต่ว่าต้องอยู่
ร่วมกันเพื่อเสริมฤทธิ์กัน เหมือนที่เคยมีการสกัดว่า สารตัวไหนในโสมที่
ทำ�ให้เลือดหมุนเวียนดี พอนำ�ไปแยกสกัดพบว่า ไม่เกิดฤทธิ์ที่ต้องการ
จะได้ผลเมื่ออยู่รวมกันทั้งหมดเท่านั้น
ในขณะนี้ ได้มีการยกร่างกฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้นมาเฉพาะ
อีกฉบับหนึง่ ซึง่ ผมคิดว่า เป็นสิง่ ทีด่ ี เพราะจะทำ�ให้เกิดการพัฒนาได้อย่าง
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ตรงจุด ในส่วนกรณีของ “ยาคน-ยาสัตว์” คิดว่า ในอนาคตควรต้องแยก
เรื่องของยาสัตว์ออกไปเป็นกฎหมายเฉพาะ
มาถึงวันนี้ ถามว่า จะทำ�อย่างไรกันต่อกับ ร่าง พ.ร.บ.ยาฯ ผมเห็น
ว่า คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก อย.คงต้องขอถอนร่างกฎหมายนี้กลับมา
จากคณะรัฐมนตรี และกลับมาใช้วิธีการเดิมเหมือนที่เราเคยทำ�มา นั่นคือ
แก้ไขไปเป็นจุดๆ เฉพาะเรื่องใหญ่ๆ เรื่องใดที่มีหลักการและรายละเอียด
เฉพาะ เช่น ยาสมุนไพร ยาสัตว์ ฯลฯ ควรแยกออกไปเขียนเป็นกฎหมาย
เฉพาะ โดยระบุว่า กฎหมายใดที่มีมาก่อนและมีเนื้อหาขัดแย้งก็ให้ใช้
พ.ร.บ.ที่ทำ�ขึ้นใหม่นี้แทน
เราอาจศึ ก ษาแนวทางจากกฎหมายคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคของ
สหรัฐอเมริกา ที่ U.S. FDA ทำ�เป็นลักษณะประมวลกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค แล้วนำ�กฎหมายย่อยๆ ในเรื่องต่างๆ มาอยู่ภายใต้
กฎหมายใหญ่ โดยแบ่งเป็นหมวดยา อาหาร เครื่องสำ�อาง ฯลฯ ซึ่งจัดทำ�
และแก้ไขให้เท่าทันสถานการณ์ได้ง่ายกว่าการเขียนทุกเรื่องไว้ในกฎหมาย
ฉบับเดียว
เหมือนเช่นวิธีการเขียน พ.ร.บ.ยา ฉบับปัจจุบัน ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อ
ครึ่งศตวรรษมาแล้ว...
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-๔ยาสมุนไพรและภูมป
ิ ญ
ั ญาไทย
ฤาจะกลายเป็น
“ขุมทรัพย์สด
ุ ขอบฟ้า”
เราต้องนำ�วิสัยทัศน์ ความรู้ และศักยภาพในด้านต่างๆ
มาช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมแผนโบราณและยาสมุนไพร
ที่ดูเหมือนจะก้าวไปสู่ยุค “ตะวันตกดิน” ให้พลิกฟื้นกลับมา
สร้างอนาคตให้กับประเทศสมดังศักยภาพที่มีอยู่จริง

บทเรียน ชีวิต ความคิด
วินิต อัศวกิจวิรี

ศ

าสตร์ ก ารแพทย์ แ ผนไทยเป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ สั่ ง สมมาจาก
ประสบการณ์ หรือ “ภูมปิ ญ
ั ญา” ในการเยียวยารักษาความเจ็บป่วย
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยมีหลักคิดว่า ทุกสรรพสิง่ ล้วนสัมพันธ์
เชือ่ มโยงเป็นหนึง่ เดียว ทัง้ จิตใจและอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย ไปจนถึง
สิง่ แวดล้อมและจักรวาล ดังนัน้ การเยียวยารักษาผูป้ ว่ ย จึงไม่ใช่เฉพาะเรือ่ ง
ของ “การแพทย์” เพียงอย่างเดียว แต่ต้องใช้การรักษาแบบ “องค์รวม” ซึ่ง
เป็นเรื่องของปรัชญาความคิด ที่ครอบคลุมไปถึงวิถีการดำ�เนินชีวิต ตลอด
จนวัฒนธรรมของคนในแต่ละท้องถิ่นด้วย
การแพทย์แผนไทย หรือเดิมเรียกว่า “การแพทย์แผนโบราณ” นั้น
มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยพบ
หลักฐานว่า การแพทย์แผนไทยได้รบั อิทธิพลมาจากความรูด้ า้ น “อายุรเวท”
ของอินเดีย เข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านการเผยแผ่พุทธศาสนา โดย “หมอ
ชีวกโกมารภัจจ์” ซึ่งเป็นแพทย์ประจำ�ตัวของพระพุทธเจ้าเป็นผู้แต่งคัมภีร์
อายุรเวท
ต่อมาสมัยอยุธยา มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่า
เริ่มมีการผสมผสานปรับประยุกต์ศาสตร์การแพทย์สายอายุรเวทและ
การแพทย์ของจีน ซึ่งแม้เป็นการแพทย์แผนตะวันออกเหมือนกันแต่ก็มี
ความต่างในหลักคิดอยูบ่ า้ ง กล่าวคือ หลักการของการแพทย์สายอายุรเวท
นัน้ เน้นการปรับสมดุลของธาตุทงั้ ๔ ได้แก่ ดิน น้�ำ ลม ไฟ ขณะทีก่ ารแพทย์
ของจีนให้ความสำ�คัญกับธาตุทั้ง ๕ ได้แก่ ดิน น้ำ� ลม ไฟ และไม้ ร่วมกับ
แนวคิดเรื่อง “หยิน หยาง”
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การแพทย์กระแสหลักของไทยในสมัยนั้นยังคงเป็นการแพทย์แผน
โบราณทีใ่ ช้สบื ต่อกันมา จนกระทัง่ เริม่ มีการติดต่อกับประเทศแถบตะวันตก
มากขึ้นในสมัย รัชกาลที่ ๔ เกิดการซึมซับยอมรับวัฒนธรรมตะวันตก
เข้ามาประยุกต์ใช้ในประเทศมากขึ้น รวมถึงการแพทย์แผนตะวันตกด้วย
นับแต่นั้นมาการแพทย์ไทยก็เริ่มแยกออกเป็น ๒ กระแสอย่างชัดเจน คือ
การแพทย์แผนปัจจุบัน หรือ ศาสตร์การแพทย์ตะวันตก กับ การแพทย์
แผนโบราณ หรือ ศาสตร์การแพทย์ตะวันออก
หลังจากนั้น การแพทย์แผนปัจจุบันก็เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นใน
สังคมไทย สวนทางกับการแพทย์แผนโบราณทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มน้อยลงเป็นลำ�ดับ
จนกระทั่ง รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดำ�ริในปี ๒๔๒๙ ให้สร้างโรงพยาบาล
ศิริราช ซึ่งนับเป็นศักราชใหม่ของการแพทย์และการสาธารณสุขแผน
ปัจจุบนั ในประเทศไทยการแพทย์แผนปัจจุบนั เฟือ่ งฟูอย่างมากและเริม่ เข้า
มาเป็นการแพทย์ “กระแสหลัก” ของไทยอย่างเต็มตัวภายหลังจากที่มี
การพิมพ์ ตำ�ราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่มใหม่ ในปี ๒๔๔๗ โดยตัด
เนื้อหาในส่วนของการแพทย์แผนโบราณที่เคยมีอยู่ในตำ�ราเล่มนี้ออก
คงไว้เพียงเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนปัจจุบันแทบทั้งสิ้น
ปี ๒๔๗๙ สถานการณ์การแพทย์แผนโบราณเริ่มถูกจำ�กัดพื้นที่
มากขึน้ จากการออก พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะฯ ซึง่ กำ�หนด
นิยามของ “การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” ว่า เป็นการประกอบ
โรคศิลปะโดยอาศัยความรู้สืบต่อกันมา ไม่ใช่การประกอบโรคศิลปะที่ใช้
หลักการทางวิทยาศาสตร์
เมื่อประเทศไทยเริ่มมีระบบการขึ้นทะเบียนยา สิ่งเหล่านี้ได้ถูกส่ง
ผ่านมายังระบบขึ้นทะเบียนยา ของ อย. ด้วยคำ�นิยาม “ยาแผนโบราณ”
ให้ไม่สามารถนำ�วิธีการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการ
ผลิตยาแผนโบราณได้ และส่งผลต่ออุตสาหกรรมยาแผนโบราณบ้านเรา
ให้ไม่สามารถพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ได้
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ครั้นบริบทของสังคมโลกเปลี่ยนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ในเรื่องของ
อุตสาหกรรมยาที่การแข่งขันทางการค้าที่มีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ การ
ผูกขาดทางการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมยาข้ามชาติ รวมไปถึงข้อกำ�หนด
มาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สิง่ เหล่านีท้ �ำ ให้
เราต้องหันกลับมาให้ความสำ�คัญกับ “ภูมปิ ญ
ั ญา” ด้านการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรไทย เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาและเสริมสร้างเศรษฐกิจให้
กับประเทศชาติ
ทุกวันนี้ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรกลายเป็น “ขุมทรัพย์” ทีไ่ ม่อาจมอง
ข้ามได้อกี แล้ว ดังเห็นได้จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ทีร่ ะบุวา่ มูลค่า
ตลาดยาสมุนไพรทั่วโลกสูงถึงกว่าปีละ ๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ราว
สองแสนล้านบาท อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
กรณีของประเทศไทย หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า “ยาสมุนไพร”
ของเรานั้ น มี ศั ก ยภาพในการยกระดั บ ให้ เ ป็ น องคาพยพที่ สำ � คั ญ ใน
อุตสาหกรรมยาของบ้านเราได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากเรามีความรูเ้ กีย่ ว
กับเรื่องนี้สั่งสมมายาวนานและเป็นจำ�นวนมาก
ยาแผนโบราณหลายตำ�รับมีศักยภาพในการตอบสนองทิศทาง
สุขภาพของโลกยุคใหม่ ตัวอย่างเช่น ยาหอมสูตรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย
ตัวยาทีม่ ฤี ทธิบ์ �ำ รุงหัวใจ จึงมีหลายประเทศสนใจนำ�สูตรไปวิจยั และพัฒนา
ต่อ เป็นต้น และที่สำ�คัญคือ ในการผลิตยาสมุนไพรนั้น เรามีศักยภาพไป
ถึงขัน้ การสร้างวัตถุดบิ เลยทีเดียว ในขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมยาแผนปัจจุบนั เรา
พึ่งวัตถุดิบจากการนำ�เข้าถึง ร้อยละ ๙๐ ดังที่ได้เล่าไปในบทแรก
อย่ า งไรก็ ต าม ในขณะที่ ย าสมุ น ไพรมี ศั ก ยภาพถึ ง ขั้ น เป็ น
“ขุมทรัพย์” ของอุตสาหกรรมยาบ้านเราในอนาคต แต่สถานการณ์
ปัจจุบันในแวดวงอุตสาหกรรมยาแผนโบราณในบ้านเรากลับยังมี
สภาพน่าเป็นห่วงในหลายด้าน
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ยาแผนโบราณและสมุนไพร (Traditional Drugs and Herbs) คือ
ยากลุ่มที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นยาแผนโบราณตามพระราชบัญญัติ
ยา ส่วนสมุนไพรคือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชหรือสัตว์หรือแร่ตามธรรมชาติ
ที่มีคุณค่าทางด้านยาโดยไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีหรือเปลี่ยนแปลง
รูปใดๆ
จากข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาแผนโบราณ
ทั้งหมด ๘๐๑ แห่ง กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำ�นวน ๓๒๘ แห่ง
และภูมิภาค ๔๗๓ แห่ง
แม้มีอยู่จำ�นวนมาก แต่อัตราการขยายตัวของโรงงานผลิตยาแผน
โบราณกลับมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะโรงงานในเขตภูมิภาค
มีจำ�นวนลดลง มีผลทำ�ให้จำ�นวนโรงงานผลิตยาแผนโบราณทั้งหมดของ
ประเทศมีจำ�นวนลดลง สาเหตุสำ�คัญคือ สภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวลดลง
เนื่องจากปัญหาทางการเมือง การลงทุนสูง การแข่งขันที่เน้นการแข่งขัน
ทางด้านราคา (Price Competition) เป็นหลัก รวมทั้งผลกระทบจากการใช้
หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตยา (Good Manufacturing Practice - GMP)
เป็นมาตรการทางกฎหมาย ทำ�ให้โรงงานเล็กๆ ที่ไม่มีศักยภาพพอที่จะยก
ระดับการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ต้องล้มหายตายจากไป
ด้านมูลค่าการตลาด มูลค่าการตลาดของยาแผนโบราณในบ้าน
เรากลับมีเพียง ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท หรือไม่ถึง ๒ เปอร์เซ็นต์ของ
อุตสาหกรรมยาในภาพรวม ทั้งที่โรงงานผลิตยาแผนโบราณมีจำ�นวน
โรงงานมากกว่าโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันหลายเท่า
ในส่วนของมูลค่าการส่งออกยาสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพรของ
เรา อยู่ที่ประมาณ ๗๓๕ ล้านบาท หรือ ๒๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
ที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงคือ ในแต่ละปีเรานำ�เข้ายาสมุนไพรและสารสกัด
สมุนไพรเป็นมูลค่าสูงถึง ๓,๘๕๐ ล้านบาท หรือ ๑๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
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มูลเหตุส�ำ คัญทีท่ �ำ ให้มลู ค่าการค้าสมุนไพรของเรามีแนวโน้มขาดดุล
ทางการค้ า มาโดยตลอดอยู่ ที่ ก ารนำ � เข้ า “สารสกั ด สมุ น ไพร” ซึ่ ง เป็ น
ผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งอาศัยเทคโนโลยีการผลิตและเงินลงทุนค่อนข้างสูง ทีผ่ า่ น
มาเราจึงเลือกนำ�เข้ามากกว่าจะผลิตเอง แม้จะมีศกั ยภาพในการสร้างแหล่ง
วัตถุดบิ ซึง่ เป็นปัจจัยตัง้ ต้นของอุตสาหกรรมยาสมุนไพรได้ดว้ ยตัวเองก็ตาม
สภาพที่ เราต้ อ งซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ จากนอกประเทศเพื่ อ นำ � มาผลิ ต ยา
สมุนไพรเป็นมูลค่าสูง นอกจากทำ�ให้ขาดดุลการค้าแล้วยังทำ�ให้เราแข่งขัน
ในตลาดการค้าเสรีสู้กับเพื่อนบ้านไม่ได้ ดังเห็นจากการเปิดเสรีการค้า
อาเซียน หรือ อาฟตา (AFTA) ที่คาดว่าได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
สมุนไพรของไทย คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๘,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันเหนือกว่า
อีกทัง้ มีตน้ ทุนการผลิตต่�ำ กว่า มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัย
ก้าวหน้ามากกว่า
เมื่อหันมามองสภาพความเป็นจริงของเราก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะ
ทุกวันนี้โรงงานยาสมุนไพรของเราส่วนใหญ่เหลือแต่ “คนรุ่นเก่า” ที่บัดนี้
ล้วนแต่เป็นผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ดแู ล แม้มบี างแห่งทีไ่ ด้ทายาทมาช่วยสานต่อแต่กย็ งั
เป็นส่วนน้อย และขาดทั้งทิศทางและข้อมูลข่าวสารว่าจะบริหารต่อไป
อย่างไรจึงอยู่รอดและเติบใหญ่ได้ท่ามกลางเงื่อนไขและโอกาสใหม่ๆ
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ผมคิดว่า อย.เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงที่ต้องเข้าไป
ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันให้อตุ สาหกรรมยาสมุนไพรของบ้านเรา
ก้าวไปข้างหน้าแบบเคียงบ่าเคียงไหล่ เพราะเราเป็นหน่วยงานที่รับรู้
สถานการณ์ความเป็นไปในอุตสาหกรรมยาในทุกระดับ รวมทั้งอยู่ใน
กระบวนการจัดทำ�กฎ กติกา ในทุกๆ ด้าน ทั้งในระดับประเทศ และที่ยึด
โยงกับโลกสากล ควรที่จะต้องนำ�วิสัยทัศน์ ความรู้ และศักยภาพในด้าน
ต่างๆ มาช่วยสนับสนุนกิจการที่ดูเหมือนจะก้าวไปสู่ยุค “ตะวันตกดิน” ให้
พลิกฟื้นกลับมาสร้างอนาคตให้กับประเทศสมดังศักยภาพที่เรามีอยู่จริง
ในมุมมองของผม การพัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพรเป็นเรื่อง
สำ�คัญ และมีรายละเอียดพอสมควร ในบทนี้ผมจึงขอเสนอประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยาสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย
ซึ่งเป็นฐานสำ�คัญที่อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมนี้ได้รับการสานต่อให้สม
คุณค่าและมีอนาคตสดใสกว่าที่เป็นอยู่ ๕ ประเด็นด้วยกัน ดังต่อไปนี้

ประเด็นแรก
ยกระดับจาก “ทางเลือก” สู่ “การแพทย์คู่ขนาน”

ในปี ๒๕๒๓ ศ. นพ. อวย เกตุสิงห์ เล็งเห็นด้วยวิสัยทัศน์ของท่าน
ว่า การแพทย์แผนไทยนั้นมีข้อดีมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของวิธีการรักษา
แต่ยังบกพร่องตรงการวินิจฉัยโรค ที่ยังไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์
ทำ�ให้บางครั้งมีการวินิจฉัยผิดพลาดจนส่งผลถึงการรักษา และทำ�ให้ไม่ได้
รับความเชือ่ ถือจากประชาชนบางกลุม่ ท่านจึงได้กอ่ ตัง้ มูลนิธฟิ นื้ ฟูสง่ เสริม
การแพทย์ไทยเดิม ขึ้นเมื่อ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๓ และได้ก่อตั้ง
อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) ขึ้นที่หน้าวัดบวรนิเวศ ในปี ๒๕๒๕
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โดยเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ส่งผลให้การแพทย์แผนไทย
ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นมา
แต่การแพทย์แผนไทยก็ยงั คงเป็นเพียง การแพทย์ “ทางเลือก” ทีย่ งั
ไม่เป็น “การแพทย์คู่ขนาน” ที่มีบทบาทเคียงคู่ไปกับการแพทย์แผน
ปัจจุบันอย่างมีศักดิ์ศรีและถูกใช้ประโยชน์อย่างสมคุณค่าเหมือนเช่นกรณี
ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ที่มีการนำ�การแพทย์แผนจีนมาใช้ในระบบบริการ
สุขภาพ ควบคูก่ บั การแพทย์แผนปัจจุบนั โดยแพทย์แผนจีนต้องมีองค์ความ
รูด้ า้ นแพทย์แผนปัจจุบนั และแพทย์แผนปัจจุบนั ต้องเข้าใจทฤษฎีการแพทย์
แผนจีนเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เมือ่ ย้อนทบทวนสิง่ ทีผ่ า่ นมานับจากจุดเสือ่ มถอยของ
การแพทย์แผนไทยและอุตสาหกรรมยาสมุนไพร หลังจากการออก พ.ร.บ.
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ปี ๒๔๗๙ ทีก่ �ำ หนดนิยาม “ยาแผนโบราณ”
ขึน้ เป็นครัง้ แรก ก็นบั ว่า สถานภาพของการแพทย์แผนไทยและอุตสาหกรรม
ยาสมุนไพรได้รบั การ “กอบกู”้ ให้ฟน้ื ตัวขึน้ ในหลายๆ ด้าน ผ่านการผลักดัน
เรื่องสำ�คัญ ดังนี้
เรื่องแรก คือ การผลักดันกฎหมายและมาตรการต่างๆ เพื่อ
พัฒนายาสมุนไพรให้ทันสมัย
ในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา อย. ในฐานะหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน
ยาแผนโบราณ ได้พยายามแก้ไขกฎหมายเพือ่ “ปลดล็อก” นิยาม “ยาแผน
โบราณ” ทีก่ �ำ หนดขึน้ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ปี ๒๔๗๙
ว่า คือ “ยาที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ซึ่งหมายถึงยาที่ผลิต
ขึ้นจากความรู้ที่สืบต่อกันมา ไม่ใช่วิธีการทางวิทยาศาสตร์” หลายครั้ง
เริ่มต้นจากช่วงก่อนปี ๒๕๓๐ อย. ใช้มาตรการเชิงบริหารเข้ามา
อนุโลมให้ยาสมุนไพรบดผงสามารถนำ�มาบรรจุในแคปซูลได้ โดยให้ถอื เป็น
รูปแบบหนึง่ ของยาแผนโบราณ เพิม่ เติมจากวิธกี ารเดิมทีก่ �ำ หนดตามคัมภีร์
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แผนโบราณ ๒๘ วิธี เรื่องนี้ทำ�ให้ยาแผนโบราณใช้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังดู
ทันสมัยกว่ายุคที่มาในรูปยาบดผง หรือปั้นเป็นลูกกลอน ฯลฯ
ต่อมาในปี ๒๕๓๐ นับเป็นปีแห่งการเปลีย่ นแปลงครัง้ สำ�คัญทีส่ ง่ ผล
ต่อการพัฒนายาแผนโบราณ เพราะ อย. ได้ออก พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๕ โดยอนุญาตให้ ยาแผนโบราณสามารถผลิต
ตามกระบวนการที่ใช้ในยาแผนปัจจุบันได้หลายลักษณะ ได้แก่
• การทำ�เม็ดแบบเคลือบน้ำ�ตาล (Sugar coating tablet) จากเดิม
ที่ทำ�ได้แค่ปั้นเป็นเม็ดยาลูกกลอน คือ นำ�ตัวยามาผสมน้ำ�ผึ้งแล้วปั้นเป็น
เม็ดกลมๆ ยาแผนโบราณสามารถพัฒนารูปแบบให้น่าใช้และคงคุณภาพ
ไว้ได้นานขึน้ ด้วยการ “เคลือบน้�ำ ตาล” ซึง่ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่ต้องนำ�ตัวยามาตอกเป็นเม็ด จากนั้นลบขอบ นำ�แป้งมาเคลือบจึงลงสี
และขัดให้เป็นเงา เพือ่ ช่วยกลบรสขมของยา และเพือ่ ให้สามารถเก็บรักษา
ยาได้นานขึ้น
• ใช้วธิ ตี อกอัดยาให้เป็นเม็ดได้ ทำ�ให้สามารถพัฒนาจากการทำ�
ยาเม็ดแบบโบราณด้วยวิธี “อัดเปียก” คือ นำ�สมุนไพรมาบด แล้วผสมแป้ง
เปียกหรือน้ำ� แล้วกดยาลงไปบนแม่พิมพ์ ได้ยาออกมาเป็นแท่งๆ แล้วนำ�
มาตัดเป็นชิน้ ๆ ไปสูเ่ ม็ดยาทีส่ ามารถออกแบบให้สวยงามสม่�ำ เสมอทุกเม็ด
แบบยาแผนปัจจุบัน
• ให้ใช้วัตถุกันเสียได้ จากการใช้น้ำ�ผึ้ง กำ�ยาน หรือแอลกอฮอล์
เพื่ อ รั ก ษาสภาพในยาแผนโบราณ จากนี้ ส ามารถใช้ วั ต ถุ กั น เสี ย จาก
กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีตามชนิดที่กฎหมายกำ�หนด ได้แก่ เมทิลพาราเบน โพรพิลพาราเบน และเบนโซอิกแอซิด
แม้มีการออกกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ยาสมุนไพรก้าวทันยุคสมัย
แต่หลังจากนั้นก็ยังต้องใช้เวลานานถึง ๗ ปี ในการร่างกฎกระทรวง หรือ
“กฎหมายลูก” เพื่อให้ยาแผนโบราณสามารถนำ�วิธีการแบบวิทยาศาสตร์
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มาพัฒนากระบวนการผลิตได้ ซ้�ำ ยังเปิดช่องไว้อย่างจำ�กัด ด้วยสาเหตุจาก
ความไม่มนั่ ใจว่า คนทำ�ยาแผนโบราณจะเข้าใจกระบวนการทำ�ยาในระบบ
อุ ต สาหกรรมยาแผนปั จ จุ บั น มากน้ อ ยเพี ย งใด ตั ว อย่ า งที่ ชั ด เจนคื อ
การอนุญาตให้ใช้สารเคมีที่เป็นวัตถุกันเสียในกระบวนการผลิตได้เพียง
๓ ชนิด จากสารกันเสียที่มีอยู่มากกว่า ๑๐๐ ชนิด ในอุตสาหกรรมยา
แผนปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ถือได้วา่ การที่ อย.ผลักดันให้เกิดกฎหมายเหล่านีค้ อื
ส่วนหนึ่งของ “แรงส่ง” ให้ยาสมุนไพรสามารถแข่งขันหรือเป็น “ทางเลือก”
คู่ขนานไปกับยาแผนปัจจุบันได้มากกว่าที่เคยเป็นมา ผู้ได้รับประโยชน์
ไม่ได้มีแค่ภาคอุตสาหกรรมยาสมุนไพร แต่ยังรวมถึงประชาชน ที่มีโอกาส
ได้ใช้ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีทางเลือกในการลดการใช้ยาที่ผลิตจาก
สารเคมีด้วย
เรื่องที่สอง คือ การพัฒนากลไกส่งเสริมให้การแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุข
การแพทย์แผนไทยเริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมากเมื่อมีการก่อตั้ง
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในยุคบุกเบิกทีน่ �ำ โดย พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ซึง่ เป็นแพทย์แผนปัจจุบนั
คนแรกของไทยทีบ่ กุ เบิกการนำ�สมุนไพรมาใช้รว่ มกับการรักษาแผนปัจจุบนั
ทีโ่ รงพยาบาลวังน้�ำ เย็น จังหวัดสระแก้ว และเป็นผูก้ อ่ ตัง้ สถาบันการแพทย์
แผนไทย ขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข ทำ�ให้องค์ความรู้ด้านการแพทย์
แผนไทยที่ถูกหลงลืม เริ่มฟื้นขึ้นมาสู่ความรับรู้ของคนในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
และนำ�มาสูก่ ารตัง้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยในเวลาต่อมา เพือ่ ผลักดัน
ให้มีการนำ�สมุนไพรเข้ามาใช้อย่างจริงจังในระบบสาธารณสุขจนสำ�เร็จ
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เรื่องที่สาม คือ การนำ�ยาสมุนไพรเข้าสู่ระบบ “บัญชียาหลัก
แห่งชาติ”
ประเทศไทยเริ่มมีระบบบัญชียาหลักแห่งชาติ (National Drug List)
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ โดย องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นผู้สนับสนุนให้ริเริ่ม
นำ�มาใช้เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการ
ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บัญชีนี้เดิมเรียกว่า บัญชีรายการยาที่จำ�เป็น (The Essential Drug
List) หลักการคือ เพือ่ แสดงรายการยาทีต่ อ้ งเลือกใช้กอ่ น โดยแบ่งประเภท
ยา เริม่ จากบัญชี ก. หากใช้ไม่ได้ผลจึงสัง่ จ่ายยา บัญชี ข. ไล่เรียงไป เป็นต้น
ยาสมุนไพรไม่เคยเข้าไปอยูใ่ นระบบบัญชียาหลักแห่งชาติ จนกระทัง่
หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐ รัฐบาลเริ่มมองเห็นความจำ�เป็นในการ
ดู แ ลค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นยาภายในประเทศ และต้ น ทุ น ยาสมุ น ไพรถู ก กว่ า
ยานำ�เข้ามาก ในปี ๒๕๔๒ จึงมีบัญชียาสมุนไพรปรากฏในระบบบัญชี
ยาหลักแห่งชาติเป็นครั้งแรก ประกอบด้วย สมุนไพรเดี่ยว ๕ ชนิด ได้แก่
ขมิ้นชัน (ช่วยขับลม) ชุมเห็ดเทศ (ยาระบาย) ฟ้าทะลายโจร (แก้ไข้) และ
ยาใช้ภายนอก ได้แก่ พญายอ (แก้พิษงูสวัด) และ ไพล (แก้ปวดเมื่อย)
สมุนไพรตำ�รับ ๓ ตำ�รับ ได้แก่ ยาประสะมะแว้ง (แก้ไอขับเสมหะ)
ยาห้าราก (แก้ไข้) ยาประสะไพล (รักษาอาการปวดประจำ�เดือน) จากนัน้
ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง ปี ๒๕๕๖ มีสมุนไพรในระบบบัญชียาหลัก
แห่งชาติทั้งสิ้น ๗๑ รายการ
ต่อมา หลังจากรัฐยังสนับสนุนให้มกี ารใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล
ผ่านระบบบัญชียาหลักแห่งชาติ เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ยาสมุนไพรสามารถพัฒนา
สู่สินค้า “อุตสาหกรรม” เต็มตัว และทำ�ให้ประชาชนเข้าถึงยาสมุนไพร
ได้ง่ายขึ้น และหลายชนิดได้รับความนิยมจากประชาชนจนมีการนำ�มาใช้

บทเรียน ชีวิต ความคิด
วินิต อัศวกิจวิรี

ทดแทนยาแผนปัจจุบนั ในวงกว้าง เช่น ขมิน้ ชัน ฟ้าทะลายโจร ไพล เป็นต้น
กลายเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองในระบบสาธารณสุขของ
ประเทศด้วยองค์ความรู้และทรัพยากรในประเทศ
นอกจากนี้ ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยังถือเป็นกลุ่ม
ยาสมุนไพรที่มีศักยภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็น
กลุ่ ม สมุ น ไพรที่ มี ข้ อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์ พิ สู จ น์ ส รรพคุ ณ ชั ด เจน และ
สามารถพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ในสาขาที่มีศักยภาพในการส่งออก เช่น
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำ�อาง และผลิตภัณฑ์สปา

ประเด็นที่สอง
บ่มเพาะ “ห่วงโซ่อุปทาน” อุตสาหกรรมสมุนไพร
ให้ได้คุณภาพ

สมัยที่ผมทำ�งานอยู่ที่กองยาแผนโบราณ มีผู้ประกอบการมาขอ
ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ ประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ สูตรตำ�รับ แต่ปัจจุบันมี
รวมประมาณ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ สูตรตำ�รับ หรือประมาณ หนึ่งในห้า ของ
ยาแผนปัจจุบัน
นั่นเป็นเพราะตำ�รับยาแผนโบราณของเรามีอยู่จำ�นวนมาก เพราะ
เป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งสมัยก่อนวัตถุดิบต่างๆ
หาได้ง่ายในท้องถิ่น วิธีทำ�ยาแบบโบราณจึงทำ�กันง่ายๆ คือนำ�มาบด
เป็นผง หรือทำ�เป็นยาลูกกลอน และผลิตจำ�นวนไม่มาก ทำ�กันเรื่อยๆ
ตามกำ�ลังที่มีเพื่อใช้ในท้องถิ่น ไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมครั้งละมากๆ และ
ส่งไปขายทัว่ ประเทศอย่างปัจจุบนั จนกระทัง่ มี พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ บังคับ
ให้ “ยาแผนโบราณ” ต้องขึน้ ทะเบียน โดยผูข้ อขึน้ ทะเบียนต้องมีใบอนุญาต
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ผลิตยาโบราณเสียก่อน ทำ�ให้มีโรงงานมาขอขึ้นทะเบียนประมาณ ๘๐๐๑,๐๐๐ แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นจำ�นวนมาก
อย่ า งไรก็ ต าม ถ้ า เที ย บสั ด ส่ ว นสู ต รตำ� รั บ ยาแผนโบราณกั บ ยา
แผนปัจจุบันที่มาขึ้นทะเบียนกับ อย. เป็นมูลค่าการตลาด น่าจะอยู่ที่ราว
๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ในความเป็นจริงมูลค่าการตลาดของยาแผนโบราณ
ในบ้านเรากลับมีเพียง ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท หรือไม่ถึง ๒ เปอร์เซ็นต์ของ
อุตสาหกรรมยาในภาพรวมเท่านั้น
นั่นเป็นเพราะผู้ผลิตยาแผนโบราณเป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆ ที่
มียอดขายเพียงแสนกว่าบาทต่อปี จากที่เคยพบเห็นจากการลงพื้นที่
ต่างจังหวัด พบว่าส่วนใหญ่เป็น “เล่าเต๊งฟาร์มาซี” หรือกิจการในครอบครัว
และอาศัยการขายยาเป็นเพียงรายได้เสริม ไม่ทำ�ก็ไม่เดือดร้อน ฉะนั้น
คงไม่ต้องถามเรื่องมาตรฐานความสะอาด
แต่เมือ่ ภาครัฐต้องการส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรให้มากขึน้
ผูบ้ ริโภคย่อมต้องการความมัน่ ใจในความปลอดภัย และเราคงไม่อาจ
ย่ำ�อยู่กับที่ในภาพเช่นนี้ได้อีกต่อไปแล้ว
ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้วา่ อุตสาหกรรมยาแผนโบราณและสมุนไพร มีบริบท
ที่ต่างจากอุตสาหกรรมยาเคมี ซึ่งไทยเรามีส่วนเกี่ยวข้องแค่ขั้น “ปลายน้ำ�”
เพราะมีบทบาทเฉพาะขั้นตอนนำ�วัตถุดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศมาผลิต
เป็นยาสำ�เร็จรูป ในขณะที่อุตสาหกรรมยาแผนโบราณและสมุนไพร เรามี
บทบาทครอบคลุมอุตสาหกรรมตลอดทั้งสาย เริ่มตั้งแต่ขั้น “ต้นน้ำ�” คือ
การผลิตวัตถุดบิ เพราะเราสามารถปลูกหรือเก็บเกีย่ วจากแหล่งในประเทศ
มาสู่ขั้น “กลางน้ำ�” คือ การแปรรูปให้เป็นวัตถุดิบเชิงอุตสาหกรรม และ
ขั้น “ปลายน้ำ�” คือ การผลิตเป็นยาสมุนไพรสำ�เร็จรูป
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เพราะฉะนั้น การจะส่งเสริมการผลิตยาแผนโบราณและสมุนไพร
ให้เป็น “อุตสาหกรรม” ที่มีอนาคตจึงต้องมอง “ภาพใหญ่” ตลอดทั้งสาย
ว่าจะต้องทำ�อะไรบ้างและทำ�อย่างไร เพือ่ ให้การผลิตได้มาตรฐาน วัตถุดบิ
มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้
ผู้บริโภคในประเทศและก้าวสู่ตลาดอาเซียนได้อย่างมีศักยภาพ
ทุกวันนี้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตยาสมุนไพร
ของบ้านเรามีความก้าวหน้าไปจากเดิมอย่างมาก และครอบคลุมทั้ง
“ห่วงโซ่อุปทาน” ของอุตสาหกรรมประเภทนี้
เริ่มตั้งแต่ “ต้นน้ำ�” เรามี มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับตัววัตถุดิบ ซึ่ง
เดิมได้มาจากป่าธรรมชาติ ต่อมาภายหลังมีไม่เพียงพอ จึงเริม่ มีการส่งเสริม
การปลูกสมุนไพร การจะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้มาตรฐานต้องไม่มกี าร
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ อย่างเช่น เชื้อรา หรือเชื้อโรคต่างๆ ติดมากับดิน
รวมไปถึงสารเคมีต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง สารโลหะหนักต่างๆ เช่น สารหนู
ปรอท ตะกั่ว เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีการกำ�หนดมาตรฐานวิธีการปลูกที่ดี
(Good Agriculture Practice-GAP) และการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดี (Good
Harvest Practice-GHP) เช่น มาตรฐานของน้ำ�ที่ใช้ในการเพาะปลูก
กระบวนการเก็บ กระบวนการแปรรูป เช่น ล้างแล้วรีบอบแห้งเลยไหม
หรือว่าต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อควบคุมความชื้นและป้องกันแมลง เป็นต้น
ต่อมาคือ “กลางน้ำ�” ได้แก่ มาตรฐานในส่วนของการแปรรูป
วัตถุดบิ เพือ่ ป้อนสูโ่ รงงานผลิตยาสมุนไพร เช่น ล้างน้�ำ ตัดหรือบด ตาก
แห้งหรืออบ แล้วบรรจุถุง ซึ่งสมุนไพรมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนได้ ทั้งจาก
น้ำ�ที่ใช้ล้าง ไปจนถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ เช่น มีด เครื่องบด ถุงบรรจุ ฯลฯ
ปัจจุบันจึงมีการกำ�หนดมาตรฐานในส่วนนี้คือ สถานที่และบุคลากรตลอด
ทั้งสายการแปรรูปต้องสะอาด
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ในบางประเทศทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านยาสมุนไพรอย่างเช่นประเทศ
จีน ให้ความสำ�คัญกับการแปรรูปวัตถุดบิ สมุนไพรให้เป็นสารสกัด ซึง่ ใช้เป็น
วัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงในขั้นตอนการผลิตยา ในบ้านเราเรื่องนี้ยังทำ�กัน
น้อย แม้มีโรงงานหลายแห่งเริ่มทำ�กันบ้าง แต่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร
เสียเป็นส่วนใหญ่
มองไกลไปในอนาคต ถ้าในอนาคตผูป้ ระกอบการของเรามีศกั ยภาพ
ในการผลิตสารสกัดมากขึ้น อย.น่าจะออกกฎเกณฑ์ให้โรงงานผลิตยา
ต้องซื้อวัตถุดิบจาก “ผู้ขายวัตถุดิบ” ที่ดำ�เนินการตามมาตรฐาน GMP ที่
อย. กำ�หนด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น และ อย.
สามารถควบคุมดูแลเรื่องของคุณภาพได้มากขึ้น เพราะเมื่อสกัดสารออก
มาแล้ว อย. ต้องเข้าไปตรวจเช็กตัวยาที่ได้ทันที เพื่อรับประกันคุณภาพ
โรงงานก็ไม่ต้องเสียเวลาตรวจคุณภาพอีกครั้ง
ในส่วน “ปลายน้�ำ ” คือ มาตรฐานกระบวนการผลิตยาจากสมุนไพร
เมื่อประมาณปี ๒๕๓๗ อย.เริ่มนำ�เรื่องของ GMP มาใช้กับยาแผนโบราณ
และสมุนไพร แต่ยังไม่บังคับกันจริงจัง โดยให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ
ผูป้ ระกอบการก่อน กระทัง่ ต่อมา ผูป้ ระกอบการยาแผนปัจจุบนั ตัง้ คำ�ถามว่า
ทำ�ไมถึงบังคับเฉพาะยาแผนปัจจุบันให้ทำ� GMP ดังนั้น ในปี ๒๕๕๕ อย.
ต้องออกกฎหมายบังคับให้โรงงานยาแผนโบราณต้องทำ�GMP
แต่เพราะคำ�นึงถึงข้อจำ�กัดในหลายๆ ด้านของผูป้ ระกอบการยาแผน
โบราณ จึงได้เขียนไว้ในกฎกระทรวงว่า “ทำ�ตามหลักเกณฑ์การทำ�ยาที่
รัฐมนตรีประกาศกำ�หนด” โดยให้ “แต้มต่อ” คือ ให้ใช้มาตรฐาน GMP ของ
อาเซียนในขณะนัน้ ไปก่อน เพราะหลักเกณฑ์ไม่เข้มงวดมากและการลงทุน
ไม่สูงเท่ากับยาแผนปัจจุบันที่ต้องทำ�ตามมาตรฐานยุโรป นั่นคือ GMP
PIC/s
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อย่างไรก็ตาม ต่อมา อย.ได้ออกประกาศให้เวลาผู้ประกอบการ
ผลิตยาทุกประเภทค่อยๆ ปรับตัวสู่มาตรฐานเดียวกันภายใน ๕ ปี โดยจะ
ครบกำ�หนดในปี ๒๕๖๐
เมื่อถึงเวลานั้นผมเองก็ไม่แน่ใจว่าผู้ประกอบการผลิตยาแผน
โบราณหรือสมุนไพรของเราจะเหลือรอดอยู่สักกี่ราย

ประเด็นที่สาม
ความไม่รู้ คือ อุปสรรคที่ต้องจัดการ

ถึงแม้สถานภาพของสมุนไพรในบ้านเรากระเตือ้ งขึน้ อย่างชัดเจนใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีอุปสรรคหลายอย่างที่ฉุดรั้งไม่ให้ก้าวหน้า
เท่าที่ควร
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมคิดว่าหนึ่งในเรื่องที่สำ�คัญคือ คนใน
ระบบสาธารณสุขของเราในภาพรวมยังมีความรูเ้ กีย่ วกับการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรไม่เพียงพอที่จะเข้ามาสนับสนุนให้ไปได้ไกลกว่านี้
บุคลากรกลุ่มแรก ได้แก่ แพทย์ ซึ่งแพทย์ไทยในยุคนี้เกือบทั้งหมด
เป็นแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในยาสมุนไพร จึงไม่กล้า
สั่งใช้ยาสมุนไพร ทำ�ให้การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลยังมีสัดส่วนน้อย
กว่ายาแผนปัจจุบันอย่างเด่นชัด
การขาดความรู้ยังนำ�มาซึ่งทัศนคติในเชิงลบต่อการใช้ยาสมุนไพร
เช่น กรณี “ใบขี้เหล็ก” ที่มีการศึกษา พบว่ามีสารชนิดหนึ่งมีฤทธิ์คล้ายยา
นอนหลับ เมื่อนำ�มาใช้แบบยาเดี่ยวๆ ในแบบการแพทย์ตะวันตกโดยขาด
ความรู้อย่างเพียงพอ พบว่า สมุนไพรนี้เป็นพิษต่อตับ จึงทำ�ให้คนจำ�นวน
มากมองภาพสมุนไพรในแง่ลบ นีค่ อื ผลจากความไม่เข้าใจ แล้วนำ�สมุนไพร
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มาใช้ผิดวิธี คนสมัยก่อนนั้นกินสมุนไพรเป็นอาหาร ในวิถีชีวิต เช่น นำ�ใบ
ขีเ้ หล็กไปแกง หรือลวกจิม้ น้�ำ พริก ไม่ได้กนิ เป็นยาเดีย่ วๆ เพราะฉะนัน้ การ
จะนำ�สมุนไพรมาใช้ประโยชน์ต้องเข้าใจหลักการเหล่านี้ด้วย
หรือกรณีของ “กวาวเครือ” ที่วิจัยพบว่า มีสารบางชนิดที่ออกฤทธิ์
เหมือนฮอร์โมนเพศหญิง คล้ายกับถั่วเหลือง แต่กวาวเครือมีฤทธิ์แรงกว่า
๕๐ เท่า คนสมัยก่อนเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำ�เดือนจะกินกวาวเครือ
ทดแทนฮอร์โมนร่างกาย ลดปัญหาจากการขาดฮอร์โมน เช่น โรคกระดูกผุ
แต่ดว้ ยความไม่เข้าใจจึงมีขอ้ กังวล ตัง้ สมมติฐานว่ากินแล้วอาจจะไปกระตุน้
มะเร็งเต้านมหรือเปล่า แต่สมมุตฐิ านนีน้ �ำ วิธคี ดิ ของยาแบบตะวันตกมาใช้
กับยาสมุนไพรหรือเปล่า หากศึกษาให้ลกึ จะพบว่า มีผลการศึกษาหลายชิน้
ทีร่ ะบุวา่ การใช้จากความรูด้ งั่ เดิมต้องใช้สมุนไพรนีค้ กู่ บั สมุนไพรตัวอืน่ ด้วย
เช่น ใช้คกู่ บั ตรีผลาหรือนมแพะจึงจะเกิดประสิทธิผลและไม่เกิดผลข้างเคียง
ไม่ใช่ใช้เป็นสมุนไพรเดี่ยวแบบยาแผนปัจจุบัน
ด้วยวิธีคิดที่ขาดความรู้และความเข้าใจอย่างเพียงพอเช่นจึงทำ�ให้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยหยุดชะงัก ทัง้ ๆ ทีน่ า่ คิดว่า สังคมไทย
เราเริม่ เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัยมากขึน้ และสมุนไพรหลายๆ ชนิดสามารถเยียวยา
ความเจ็บป่วยเหล่านี้ได้ เราจะปล่อยให้โอกาสในการพัฒนายาเหล่านี้
หลุดลอยไปหรืออย่างไร
บุคลากรสำ�คัญอีกกลุ่มหนึ่ง คือ บุคลากรใน อย. ของเราเอง
แม้กระทั่งบุคลากรที่อยู่ในกระบวนการขึ้นทะเบียนยาของ อย. ยังอาจมี
ความรู้ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับยาสมุนไพร การนำ�วิธีคิดแบบ
การแพทย์แผนปัจจุบันมาใช้กับการขึ้นทะเบียนยากลุ่มนี้อาจไม่เหมาะสม
หรือไม่ เช่น ยาตัวไหนเป็นตัวออกฤทธิ์ ออกฤทธิ์ที่ไหน ทำ�ละลายอย่างไร
เป็นต้น
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การขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ หรือยาสมุนไพรนั้น จำ�เป็นอย่างยิ่ง
ทีต่ อ้ งเข้าใจหลักการหรือปรัชญาในการรักษาโรคแผนไทย เช่น ความรูเ้ รือ่ ง
ของธาตุทั้ง ๔ อีกทั้งเรื่องของ “รสยา” คือ รสร้อน รสเย็น และรสสุขุม ฯลฯ
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบในยาแต่ละตำ�รับ ผู้ประเมินต้องมีความ
เข้าใจเพียงพอว่า ยาที่มาขอขึ้นทะเบียนนั้นถ่ายทอดมาบนหลักการของ
องค์ความรูใ้ ดจึงจะสามารถเข้าใจบริบทว่า การใส่สมุนไพรตัวนัน้ ตัวนีเ้ ข้ามา
นั้นใส่เพื่ออะไร ซึ่งมันมีเหตุผลของมันอยู่
ตัวผมเองได้มปี ระสบการณ์เกีย่ วข้องกับผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ยาแผนโบราณจากการทำ�หน้าทีผ่ อู้ �ำ นวยการกอง และหัวหน้ากลุม่ ยาแผน
โบราณนานกว่า ๘ ปี ได้มีโอกาสรับรู้องค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้พอสมควร
ตัวอย่างหนึง่ ทีน่ า่ สนใจคือ ยาอมแก้ไอของเอกชนรายหนึง่ ซึง่ ชาวจีนนิยม
มาซือ้ บ้านเรา เพราะมีสมุนไพรตัวหนึง่ ทีเ่ ป็นสมุนไพรจีนตัวหนึง่ ทีซ่ งึ่ มีฤทธิ์
ฝาดสมาน เมื่อกินแล้วจะไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่ง secretion ในลำ�คอ
จึงช่วยแก้อาการไอและช่วยขับเสมหะได้ดี ภายหลังเมื่อรุ่นลูกของเขา
เข้ามาบริหารจัดการ ก็เริ่มมีการนำ�หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเพื่อ
คุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานการผลิต จึงทำ�ให้รู้ว่ามีสารฤทธิ์ฝาดสมาน คือ
“กาลิกแอซิด” ตัวนี้อยู่ในตำ�รับยา
ยาทีด่ พู นื้ ๆ ทำ�นองนีแ้ ท้ทจี่ ริงแล้วมีวธิ กี ารผลิตทีซ่ บั ซ้อนอย่างมาก
และเวลาทีม่ าขึน้ ทะเบียน ผูป้ ระกอบการจะอธิบายให้เราฟังอย่างละเอียด
สิ่งเหล่านี้คือองค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในยาแผนโบราณ ซึ่งยากที่คนทั่วไปจะ
เข้าถึงได้ แต่บุคลากรของ อย. มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และสะสมเป็นคลัง
ความรู้ สิ่งนี้ถือได้ว่าเป็น “จุดแข็ง” ของเรา ในฐานะผู้กำ�กับและออกใบ
อนุญาตที่สามารถเข้าถึงข้อมูล สะสมองค์ความรู้ ถ้าเราให้ความสนใจ
เปิดใจรับและเข้าใจภาคเอกชนมากขึ้น เราจะสร้างประโยชน์ได้มากมาย
ในระยะยาว
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ท้ายสุดคือ การจัดการความรู้ ความรูเ้ หล่านีเ้ ป็นเหมือน “ขุมทรัพย์”
ที่เราต้องรักษา เช่น แปลตำ�ราสำ�คัญ ทำ�ฐานข้อมูล ที่ประชาชนเข้าถึงได้
เพือ่ ส่งเสริมได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเพือ่ สร้างการยอมรับในเวทีอาเซียน
และเพื่อปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาของเรา ไม่ให้ถูกฉกฉวย เช่นกรณี
เปล้าน้อย เป็นต้น
นอกจากความไม่รู้เพราะขาดการยอมรับ เรียนรู้ หรือรับฟัง
อีกสิง่ หนึง่ ทีก่ ระบวนการขึน้ ทะเบียนยาของ อย. ก็อาจสร้างปัญหาและ
อุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพร คือ การให้แก้ไขข้อมูล
เพราะขาดความเข้าใจ เช่น เมือ่ เขามาขอขึน้ ทะเบียน ถ้าคนรับขึน้ ทะเบียน
ไม่เข้าใจ และพยายามไปแก้ไขสูตรดัง้ เดิมของเขาก็อาจทำ�ให้การเก็บข้อมูล
ที่เป็น “ภูมิปัญญา” ผิดไปได้
เวลาขึน้ ทะเบียนยากลุม่ นี้ เราจำ�เป็นต้องเข้าใจตรรกะในการตัง้ ตำ�รับ
อย่าเพิง่ พยายามไปแก้ไขของเขา เพราะนัน่ คือ ภูมปิ ญ
ั ญาตัง้ แต่ปยู่ า่ ตายาย
บางครั้งการไปตัดสูตรเขาหมด โดยบอกเขาว่า ใส่อะไรกันเยอะแยะ ทำ�ให้
ผูบ้ ริโภคกินสมุนไพรโดยไม่จ�ำ เป็นเปล่าๆ คือ ใช้วธิ คี ดิ แบบยาแผนปัจจุบนั
แต่ ใ นยาแผนโบราณนั้ น การใส่ อ ะไรลงไปมั น มี เ หตุ ผ ลของความเป็ น
“สูตรตำ�รับ” เพียงแต่เราอาจยังไม่เข้าใจเหตุผลตรงนั้นทะลุปรุโปร่ง
ดังนั้น หากเราต้องการจะสร้าง “แต้มต่อ” เพื่อยกระดับยาสมุนไพร
ให้เข้ามาสู่การแพทย์คู่ขนานได้ จำ�เป็นอย่างยิ่งที่เราต้องตระหนักถึงความ
สำ�คัญของการทำ�ฐานข้อมูลบนฐานความรู้ที่ชัดเจน พร้อมกับเปิดรับและ
เข้าใจภาคเอกชนให้มากขึ้น รวมทั้งสร้างผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจหลักการของ
แพทย์แผนไทยก็จะช่วยยกระดับยาสมุนไพรต่อไปได้อีกยาวไกล
อย่าทอดทิ้งให้เป็นเหมือนที่ผ่านๆ มา ที่ยาแผนโบราณเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยมีใครสนใจ และมักเป็นทางเลือกสุดท้ายสำ�หรับ
คนที่ “จนแต้ม” แล้ว
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ประเด็นที่สี่
มาตรการต้องก้าวหน้าจึงนำ�พาสมุนไพรไปรอด

จากที่ได้กล่าวมา คงพอทำ�ให้เห็นภาพว่า อุตสาหกรรมยาสมุนไพร
มีคณ
ุ ค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างไร อีกทัง้ ยังมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนา
ให้เกิดการต่อยอดได้อกี มาก แต่จะเกิดเป็นจริงได้ ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน
ร่วมกันหลายด้าน ดังนี้
ประการแรก จัดสถานะยาสมุนไพรให้แพร่หลายและใช้ได้ใน
วงกว้าง
ทุกวันนี้ มีหลักฐานยืนยันว่า ยาสมุนไพรของเรามีสรรพคุณทีต่ อ่ ยอด
ระดับโลกได้ เช่น ยาหอม ซึ่งมีฤทธิ์บำ�รุงหัวใจ ทุกวันนี้ถูกพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จากเป็นผงชงละลายน้ำ�อย่างแต่ก่อน ให้ใช้ง่าย พกพาสะดวก
เช่น ทำ�เป็นเม็ดเล็กๆ ให้อมง่าย ฯลฯ ใครๆ ก็ใช้ได้
ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมคิดหาวิธีพัฒนารูปแบบยาสมุนไพรโดยนำ�
ไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทำ�ให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้ว อย.
เข้ามาสนับสนุนให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นได้
ด้วยการทำ�ให้เป็น “ยาสามัญประจำ�บ้าน”
ในช่วงที่ผมยังเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยาแผนโบราณเมื่อประมาณ
๒๐ ปีก่อน ได้พยายามผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงยาแผนโบราณได้ง่ายขึ้น
โดยใช้วิธีแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำ�บ้าน
ที่ใช้แก้กลุ่มอาการง่ายๆ ซึ่งมีส่วนประกอบของสมุนไพร ปลอดภัย และมี
ประวัตกิ ารใช้มานาน ให้สามารถขอขึน้ ทะเบียนเป็นยาสามัญประจำ�บ้านได้
ยาสามัญประจำ�บ้านเป็นยาที่ขายได้ทุกที่แม้แต่ตามร้านชำ� ทำ�ให้
คนเข้าถึงยาสมุนไพรกลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำ�ให้ผู้ประกอบการ
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สนใจพัฒนายาสมุนไพรมากขึน้ ด้วย โดยมีผปู้ ระกอบการมาขอขึน้ ทะเบียน
กันมาก จากเดิมที่มีเพียง ๒๗ ตำ�รับ ขยายเพิ่มเป็น ๒๕ กลุ่มอาการ ทำ�ให้
ประชาชนเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น ผลข้างเคียงที่ต้องระวังก็คือ ผู้ประกอบการ
บางกลุม่ ทีฉ่ วยโอกาสในการทำ�ผิดกฎหมายได้ เช่น นำ�รถไปเร่ขายยา มีการ
โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
ประการทีส่ อง จัดการกับกฎหมายและมาตรการทีส่ ร้างอุปสรรค
อย่างเหมาะสม
ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้วา่ มาตรฐานการผลิตยาทีส่ ากลยอมรับตามมาตรฐาน
ยุโรป หรือ GMP PIC/s ซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย
ไปสูม่ าตรฐานสากล และเปิดตลาดได้กว้างไกลขึน้ นัน้ อาจส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมยาแผนโบราณหรือสมุนไพรไทย ทีต่ อ้ ง “ปีนบันได” โดยทีไ่ ม่มี
ความพร้อม เพราะมีกำ�ลังความรู้ ทุน และทรัพยากรด้านอื่นๆ ต่ำ�กว่า
อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันมากมายนัก จึงจำ�เป็นที่ภาครัฐ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง อย. ควรคิดหาลู่ทางลดอุปสรรคในเรื่องนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมยา
สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเติบโต นำ�ไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
และฐานเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
ทีผ่ า่ นมา อย.ได้น�ำ เครือ่ งมือหนึง่ คือ “การจัดการความเสีย่ ง” เข้ามา
ช่วยเหลือผู้ประกอบการยาแผนโบราณ โดยทำ�ความตกลงในเบื้องต้นกับ
PIC/s โดยประกาศใช้ในปี ๒๕๕๙ ว่า ในกรณีการผลิตยาที่ค่อนข้างเสี่ยง
เช่น ผลิตยาแบบเคลือบ หรือมีการใช้สารเคมีเข้ามาในกระบวนการผลิต
หรือ มียอดจำ�หน่ายจำ�นวน ๒๐ ล้านบาท กำ�หนดให้ตอ้ งทำ�ตามมาตรฐาน
GMP PIC/s ภายในปี ๒๕๖๐ เป็นภาคผนวก ก ส่วนผู้ประกอบการที่
ยอดขายไม่ถึง ๒๐ ล้านบาท ให้ทำ�เป็นภาคผนวก ข หมายความว่า
จากหลักเกณฑ์ทั้งหมด ๓๐๐ ข้อ ขอบังคับใช้บางส่วนก่อน เช่น บังคับใช้
๑๐๐ ข้อก่อนส่วนที่เหลือไล่ทำ�ไป ส่วนโรงงานที่ผลิตยาสำ�หรับใช้ภายนอก
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เช่น ยาหม่อง ทำ�ลูกประคบ ขอให้บงั คับน้อยลงประมาณมาตรฐานอาเซียน
ทำ�เป็นภาคผนวก ค เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโรงงานเล็กๆ ใน
ท้องถิ่นเหล่านี้
ประการที่สาม จัดทำ� “ร่างกฎหมายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร” ขึ้น
โดยเฉพาะ
จากเดิมที่ พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ รวมเอายาทุกประเภทไว้ใน
กฎหมายฉบับเดียว ทัง้ ทีม่ รี ายละเอียดแตกต่างกันอย่างมาก จนกลายเป็น
กรอบทีส่ ร้างอุปสรรคต่อการพัฒนายาในแต่ละประเภท รวมทัง้ ยาสมุนไพร
จึงนำ�มาสู่แนวคิดในการจัดทำ�ร่าง “กฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ขึ้นมา
เป็นการเฉพาะ โดยภาคเอกชนเป็นผูผ้ ลักดันผ่านทางสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ตามทีก่ ฎหมายรัฐธรรมนูญระบุให้สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ ๒๕ คน สามารถ
เข้าชื่อเสนอกฎหมายให้รัฐบาลพิจารณาได้
ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายฉบับนี้
ด้ ว ย และเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายที่จะช่วยขจัดอุปสรรคในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยาสมุนไพรได้
ร่างกฎหมายฉบับนีน้ �ำ แนวคิดมาจากกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย
Complementary Medicine และกฎหมายของแคนาดา ที่เรียกว่า Natural
Health Product Act มุ่งสร้างแนวทางการกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวมากขึน้ โดยจากเดิมทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้ยาทุกประเภทต้อง
ขึ้นทะเบียน และต้องมีการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพก่อนจึงจะ
สามารถขึ้นทะเบียนได้ แต่แนวคิดของออสเตรเลียจะทำ�เป็น Positive List
คือสร้างแนวทางกำ�กับดูแล โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
๑. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความปลอดภัย มีประวัติ
ใช้มานาน ให้ใช้วิธีการจดแจ้ง ไม่ใช้การขึ้นทะเบียน
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๒. ยาโบราณที่ไม่ซับซ้อน ให้ใช้วิธีแจ้งรายละเอียด เช่น สูตรยา
เป็นอย่างไร ใครผลิต ผลิตที่ไหน
๓. ยาโบราณและสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ
เบาหวาน เป็นต้น ให้ใช้วิธีการขึ้นทะเบียน จากเดิมที่ยาเหล่านี้ติดกรอบ
คำ�ว่า “ยาโบราณ” มาจากความรู้ที่สืบต่อกันมาไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์
กฎหมายฉบับนี้จะช่วย “ปลดล็อก” ได้ สอดรับกับแนวทางของอาเซียนที่
ได้วางแนวทางการกำ�กับผลิตภัณฑ์ตามความเสีย่ ง ๓ กลุม่ และการควบคุม
สถานที่ผลิตตามหลักการ GMP ก็จะล้อไปตามหลักเกณฑ์ความเสี่ยงของ
ผลิตภัณฑ์เช่นกัน
ขณะนี้ มีรา่ งกฎหมายทีจ่ ดั ทำ�โดย คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
สนช. และร่างกฎหมายฉบับนี้ รอเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อม
ร่างกฎหมายฉบับกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ อย. และ กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทย ช่วยกันร่างขึ้นมา หลักการไม่ต่างกันมากนัก เพียงแต่ร่างฉบับ
กระทรวงฯ เพิ่มเติมในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการตามกฎหมาย
ให้มีสัดส่วนของภาคราชการเข้าไปด้วย
ประการที่สี่ ปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
อีกแนวทางหนึ่ง คือ อย. ต้องปรับแก้ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ จากที่กฎหมายกำ�หนดให้ผู้ที่มาขึ้นทะเบียนยาโบราณ
ต้องมีใบอนุญาตผลิตยาโบราณ ทำ�ให้ต้องไปตั้งโรงงานก่อนจึงจะขอขึ้น
ทะเบียนยาได้ ขณะทีใ่ นต่างประเทศอนุญาตให้เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถ
มาขึ้นทะเบียนได้เลย โดยไม่จำ�เป็นต้องมีใบอนุญาตผลิต เพียงแค่แจ้งกับ
หน่วยงานว่ายาที่ขอขึ้นทะเบียนนี้ให้โรงงานไหนผลิต โดยเขาจะมีระบบ
โรงงานกลางทีท่ �ำ หน้าทีร่ บั จ้างผลิตด้วย วิธนี จี้ ะทำ�ให้ปริมาณโรงงานทีม่ อี ยู่
กว่า ๘๐๐ แห่งทัว่ ประเทศ ซึง่ มากเกินความจำ�เป็นเพราะสร้างภาระในการ
กำ�กับดูแล ลดจำ�นวนลง เหลือเฉพาะโรงงานทีไ่ ด้มาตรฐานจริงๆ ทำ�หน้าที่
รับจ้างผลิตให้กับผู้ประกอบการรายต่างๆ
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ประการที่ห้า สร้างมาตรการสนับสนุนการลงทุน
ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องลงทุนเพือ่ ให้ได้มาตรฐาน GMP ทีเ่ ข้มงวด
มากขึน้ รวมทัง้ มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ภาครัฐก็ควรมีบทบาทสนับสนุน
ให้อตุ สาหกรรมยาแผนโบราณและสมุนไพรของเราสามารถอยูร่ อดได้อย่าง
เข้มแข็ง บางเรื่องได้มีการดำ�เนินการไปแล้ว บางเรื่องยังอยู่ระหว่างการ
ผลักดัน เช่น
• มาตรการด้านการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรมควรเข้ามาช่วย
สนับสนุนการลงทุนให้แก่อตุ สาหกรรมยาแผนโบราณและสมุนไพรด้วย เช่น
มีมาตรการทางภาษี รวมถึงเร่งศึกษามาตรการการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NonTariff Barrier - NTBT) และอุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค (Technical
Barrier to Trade - TBT) ด้านยาของประเทศต่างๆ และเจรจาเพื่อลดการ
กีดกันทางการค้า ที่ผ่านมา อย.ได้เจรจากับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วว่า
ให้อุตสาหกรรมนี้ปลอดภาษีได้ ๕ ปี ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมกำ�ลัง
ผลักดันในเชิงนโยบายเรื่องนี้อยู่
• มาตรการใช้งบประมาณรัฐเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมยา ขณะนี้
รัฐบาลกำ�ลังแก้ไขระเบียบเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำ�งบประมาณ
ของหน่วยงานประมาณ ร้อยละ ๓๐ มาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมได้
• มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจ
กระทรวงพาณิชย์มีกองทุนช่วยเหลือภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปิดเสรีทางการค้า ตัง้ งบประมาณไว้ ร่วม ๑๐๐ ล้านบาท เพียงแต่ทผ่ี า่ นมา
เราไม่รู้ เมื่อรู้แล้วเราก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาโบราณได้ เช่น โรงงานที่
ต้องการทำ� GMP ต้องการที่ปรึกษา เขาก็เขียนโครงการขึ้นมาว่า ขอเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อจ้างที่ปรึกษา
• มาตรการสนับสนุนด้านวิชาการ ที่ผ่านมา อย.ได้เตรียมความ
พร้อมผู้ประกอบการมาพอสมควร และตอนนี้ก็กำ�ลังเตรียมทำ�คู่มือและ
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หลักสูตรอบรมต่างๆ เพือ่ สนับสนุนด้านวิชาการแก่ผปู้ ระกอบการ นอกจากนี้
ยังช่วยสนับสนุนในเรื่องการจัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาต่างๆ ให้แก่
ภาคเอกชน รวมไปถึงการช่วยเขียนและเสนอโครงการขอทุนสนับสนุนจาก
ภาครัฐ
ประการที่หก มีนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
การส่งเสริมสมุนไพรต้องทำ�อย่างครบวงจร ตัง้ แต่ตน้ น้�ำ ถึงปลายน้�ำ
และต้องทำ�อย่างบูรณาการ จึงเป็นที่มาของการจัดทำ� “แผนยุทธศาสตร์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ขึ้นมา ที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุนไพร
ทัง้ หมด ไม่เฉพาะแค่เรือ่ งของยา แต่ยงั รวมถึงเครือ่ งสำ�อาง และผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารด้วย
เมื่อนโยบายชัดเจนก็จะทำ�ให้ขับเคลื่อนงานได้อย่างมีทิศทาง
และเกิดพลัง

ประเด็นที่ห้า
ภูมิปัญญาไทยคือ “เพชรที่รอการเจียระไน”

ภูมปิ ญ
ั ญาไทยด้านการแพทย์ของไทยนัน้ มีการสัง่ สมมานาน ตัง้ แต่
ในรูปของคัมภีร์ใบลาน ตำ�ราเหล่านี้ถูกเผาทำ�ลายไปมากในสมัยกรุงศรี
อยุธยา
กระทัง่ ถึงยุคทีก่ ารแพทย์แผนปัจจุบนั แพร่หลายเข้ามาในสมัยรัชกาล
ที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ความรูเ้ กีย่ วกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ในบ้านเราสูญหายไปมาก ตำ�ราที่เหลืออยู่เป็นการเขียนขึ้นมาใหม่ ซึ่งก็
ถูกบ้างผิดบ้าง รัชกาลที่ ๕ จึงสั่งให้มีการสังคายนาความรู้เกี่ยวกับการ
แพทย์แผนไทยขึน้ ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นตำ�รา และวิธกี ารรักษา จนเกิดเป็น ตำ�รา
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แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับหลวง ซึ่งเป็นตำ�ราที่รวบรวมองค์ความรู้
ดัง้ เดิม ทว่า ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างอยูใ่ นตำ�ราเล่มนีเ้ ล่มเดียว เพราะ
ยังมีตำ�ราอื่นๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ เช่น จารึกวัดโพธิ์ คัมภีร์
ใบลานต่างๆ ที่อยู่กับชาวบ้านบ้าง อยู่ในวัดบ้าง
ต่อมา รัฐบาลจึงได้ตง้ั กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ขึน้ มาทำ�หน้าที่
รวมรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้ให้มากที่สุด ทั้งเพื่อนำ�องค์ความรู้ไปพัฒนา
ต่อยอด และเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่ให้ใครมาฉกฉวยไป เหมือน
เช่นกรณี สมุนไพรเปล้าน้อย ที่หลังจากนักวิจัยญี่ปุ่นมาศึกษาวิจัยพบ
สมุนไพรตัวหนึ่งในตำ�รับยาไทย คือ เปล้าน้อย สามารถรักษาอาการปวด
ท้องโรคกระเพาะได้ ก็ได้นำ�เทคโนโลยีเข้ามาต่อยอด โดยสกัดสารสำ�คัญ
ที่ตั้งชื่อว่า “เปลาโนทอล” ใช้เป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหาร แล้วนำ�ไป
จดสิทธิบัตร กลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทผู้ค้นคว้าไปในที่สุด
หลังจากที่ได้รับบทเรียนจากเรื่องเปล้าน้อย ประเทศไทยจึงจัดทำ�
กฎหมายขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญา นั่นคือ พ.ร.บ.คุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งคุ้มครอง ๒
เรื่อง คือ ตำ�รับยา และ ตำ�รายา เพื่อนำ�มาขึ้นทะเบียนและเขียนเป็นตำ�รับ
ตำ�รายาของชาติ อีกทางหนึ่งคือ ตำ�ราส่วนบุคคล เช่น ยาสตรีเพ็ญภาค,
ยาอมตราตะขาบ ๕ ตัว ฯลฯ เป็นองค์ความรู้ส่วนบุคคลที่รัฐต้องให้ความ
คุ้มครอง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพิสูจน์สิทธิทางภูมิปัญญา สิ่งหนึ่งที่
พิสูจน์ได้คือ ดูว่าใครมาขึ้นทะเบียนก่อน และเพื่อเป็นฐานสำ�หรับการใช้
ประโยชน์ ต่อยอด โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยมีหน้าทีต่ อ้ งเก็บรักษา
ทะเบียนยาเหล่านีไ้ ว้ ป้องกันไม่ให้สญ
ู หายกรณีทผี่ คู้ รอบครองสิทธิเ์ สียชีวติ
เพราะสุดท้ายคือ สมบัติของชาติ
องค์ความรู้ด้านสมุนไพรได้รับการสืบทอดกันมานาน อาจมีความ
คลาดเคลื่อนไป ปัจจุบันมีการใช้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาช่วย
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ทำ�ให้เกิดองค์ความรูเ้ พิม่ เติมมากมาย ตลอดจนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายมาก ต้องมี
การรวบรวม จัดทำ�องค์ความรู้ที่ชัดเจน และมีมาตรการส่งเสริมเผยแพร่
องค์ความรู้ที่หลากหลาย
ฉะนั้น สิ่งที่ อย. ควรเร่งทำ�คือ การรวบรวมและบันทึกข้อมูลไว้ให้
มากทีส่ ดุ โดยพยายามไม่ไปแทรกแซงหรือแก้ไขด้วยวิธคี ดิ แบบปัจจุบนั เพือ่
รักษาตำ�ราโบราณไว้ศึกษา
นอกจากนี้ ต้องจัดทำ�ฐานข้อมูลทีม่ ขี อ้ มูลหลักครบถ้วน ทัง้ ชือ่ ท้องถิน่
ชื่อวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาทำ�งานตรงนี้ ต้องมีความรู้ในเรื่อง (๑)
ตัวยา (๒) ชื่อสมุนไพร (๓) ระบบฐานข้อมูลและระบบไอที และ (๔) ทำ�ให้
เป็นภาษาสากล คือ ต้องถอดคัมภีร์ออกมาเป็นภาษาที่อ่านเข้าใจร่วมกัน
จัดทำ�ให้เป็นมาตรฐาน และแปลเป็นภาษาอังกฤษ
บริบทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสมุนไพร ทั้งในมิติด้านความ
มัน่ คงทางด้านยา มิตขิ องการแข่งขันทางการค้า มิตดิ า้ นเศรษฐกิจ สะท้อน
ให้เห็นว่า ทุกวันนี้ “ภูมิปัญญา” ถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง
อย. มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง เราไม่อาจจำ�กัดบทบาท
เป็นเพียงแค่ผู้รอขึ้นทะเบียนหรือออกกฎระเบียบกำ�กับดูแล แต่ยังต้อง
เข้าไปเกี่ยวข้องในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีบทบาทสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมยาสมุนไพรเติบโตอย่างเข้มแข็ง
เราต้องเตรียมความพร้อม อย่าให้ใครฉกฉวยทรัพย์สินทางปัญญา
ของประเทศไปเหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ทุกวันนี้ ยาแผนโบราณ
ของเราถูกต่างชาติเข้ามาศึกษาอย่างละเอียด อย่างเช่น ยาหอม ที่พบว่า
มีฤทธิบ์ �ำ รุงหัวใจจริง ด้วยฤทธิส์ มุนไพรทีอ่ ยูใ่ นยาหอมคือ เกสรทัง้ ห้า หลาย
ประเทศเคยมาศึกษาค้นหาคัมภีร์ทั่วประเทศไทย เพื่อที่จะแสวงหาความรู้
ว่าสูตรยาหอมบ้านเรามีกตี่ วั ต่างชาติเขามีศกั ยภาพในเรือ่ งของเทคโนโลยี
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ที่จะไปแยกสารสกัดได้ ขณะที่เรายังไม่มีศักยภาพเพียงพอ แต่เราเป็น
เจ้าของภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่ ดังนั้น เราถึงต้องเก็บรวบรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้
ได้ก่อน วันนี้เราอาจยังไม่เข้าใจ แต่อีก ๑๐ ปี ข้างหน้า เราอาจจะเริ่มรู้มาก
ขึ้น หน้าที่สำ�คัญจึงอยู่ที่การสืบทอดและเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้ครบ
ทีส่ �ำ คัญไม่นอ้ ยกว่ากันคือ การเก็บข้อมูลโดยไปแทรกแซงแก้ไข โดย
เฉพาะในขั้นตอนการประเมินยาที่มาขอขึ้นทะเบียน ซึ่งที่ผ่านมา อย.ใช้
วิธกี ารตัง้ คณะอนุกรรมการหรือผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นระบบราชการ
ที่มีองค์ความรู้เฉพาะส่วนกลาง ขณะที่เรื่องของยาสมุนไพรหรือยาแผน
โบราณต้องอาศัยองค์ความรู้ที่แปรผันไปตามภูมิภาคและท้องถิ่นด้วย
ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบการขอขึ้นทะเบียน ถ้าคนรับขึ้นทะเบียนไม่
เข้าใจก็อาจไปแก้ไขสูตรดัง้ เดิมของเขา ทำ�ให้การเก็บข้อมูล “ภูมปิ ญ
ั ญา” ที่
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษผิดเพี้ยนไปอย่างน่าเสียดาย
และอาจสูญหายไปตลอดกาล
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-๕“นวัตกรรม” อุตสาหกรรมยา
ภารกิจท้าทายแห่งอนาคต
“นวัตกรรม” ในบริบทของอุตสาหกรรมยาบ้านเรา
ไม่ต้องมองไปถึงขั้นของใหม่ที่ไม่เคยมีในโลกนี้มาก่อน
เอาแค่สิ่งที่แตกต่างไปจากของเดิมที่เคยทำ�ๆ กันอยู่
ก็ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแล้ว ที่สำ�คัญคือ ต้องใช้ประโยชน์ได้จริง
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จ

ากคำ�ว่า “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” (Research and
Development - R&D) ซึ่งเคยเป็นที่คุ้นปากคุ้นหูกันในแวดวง
อุตสาหกรรมยาเป็นอย่างดี ดูเหมือนในวันนี้ คำ�ใหม่ทด่ี ทู นั สมัยกว่า
นัน่ คือ “นวัตกรรม” (Innovation) ได้เข้ามาแทนที่ “อาร์ แอนด์ ดี” เสียแล้ว
อย่างที่ทราบกันว่าความหมายอย่างกว้างๆ ของคำ�ว่า “นวัตกรรม”
ก็คือ ของใหม่ๆ แต่สำ�หรับในบริบทของอุตสาหกรรมยา ผมคิดว่าเรา
ไม่ตอ้ งมองไปถึงขัน้ ของใหม่ทไี่ ม่เคยมีในโลกนีม้ าก่อน เอาแค่สงิ่ ทีแ่ ตกต่าง
ไปจากของเดิมที่เคยทำ�ๆ กันอยู่ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแล้ว ที่สำ�คัญคือ
ต้องใช้ประโยชน์ได้จริง
ถ้ามองในมุมนี้ นวัตกรรมในอุตสาหกรรมยาจึงไม่ได้มีแต่สิ่งที่ต้อง
ลงทุนมหาศาล หรือใช้เทคโนโลยีก้าวล้ำ�นำ�ยุค ประเทศไทยเราเองก็สร้าง
นวัตกรรมยาอย่างง่ายๆ ได้ ด้วยการแปรรูปสิง่ ทีเ่ รามีอย่างเช่น ยาสมุนไพร
จากของเดิมให้ดีขึ้น เกิดประโยชน์มากขึ้น หรือมีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น
การสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานับวันจะยิ่งมีความสำ�คัญ
มากขึ้นเรื่อยๆ เหตุผลที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ เพื่อการสร้างเศรษฐกิจ
เหตุผลทีส่ �ำ คัญไม่นอ้ ยกว่ากันแต่อาจมองไม่เห็นเด่นชัดเท่าก็คอื นวัตกรรม
มีความสำ�คัญต่อการเข้าถึงยา เพราะการคิดค้นยาใหม่ๆ ที่ทำ�ให้ผู้ใช้
ได้รับผลข้างเคียงหรืออันตรายน้อยลง เช่น การพัฒนายาชีววัตถุ ซึ่งผลิต
จากสิ่งมีชีวิต ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้กำ�ลังมีแนวโน้มว่าจะสำ�คัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
เพราะช่วยสร้างโอกาสให้ผปู้ ว่ ยลดการได้รบั สารเคมีเข้าสูร่ า่ งกาย, การพัฒนา
ยาบางตัวเพือ่ ทดแทนยาทีต่ อ้ งนำ�เข้าจากต่างประเทศ ยังช่วยให้ประชาชน
ได้ใช้ยาในราคาถูกลง รวมไปถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำ�ให้ใช้ได้ง่ายขึ้น
สะดวกยิ่งขึ้น เหล่านี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงยาแก่ผู้ป่วยทั้งสิ้น
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เหตุผลสุดท้ายที่ทำ�ให้เรื่องนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยาเป็นเรื่อง
สำ�คัญก็คอื เพราะเป็นเรือ่ งเกีย่ วข้องกับการพัฒนาประเทศ อุตสาหกรรม
อะไรก็ตามที่ไม่คิดอะไรใหม่ก็ต้องอยู่แบบซังกะตายและรอวันตายเท่านั้น
หากเรามีนโยบายของประเทศในการกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานพยายามคิด
ทำ�สิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม อุตสาหกรรมของเราก็จะเก่งขึ้น และมีศักยภาพ
ในการไปแข่งขันกับสากลได้
แต่ก็อย่างที่ผมได้เคยเล่าไปในบทก่อนๆ ว่า สถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยในขณะนีย้ งั อ่อนแอเรือ่ งการวิจยั และพัฒนา
เรือ่ งนีไ้ ด้สะสมมานานจนทำ�ให้ความสามารถของเราค่อยๆ ลดน้อยถอยลง
จนไม่สามารถแข่งขันหรือก้าวตามทันบริษทั ต่างชาติทผี่ ลิตยาใหม่ๆ แพงๆ
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้ ทุกวันนี้เราจึงต้องพึ่งพายาแพงๆ และยาที่นำ�เข้า
จากต่างประเทศเป็นหลัก อีกทั้งแนวโน้มนี้ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย
ตัวอย่างหนึ่งของ “โอกาส” ที่หลุดมือไปเพราะเราไม่เตรียมฐาน
ความรู้เรื่องนี้ก็คือ เรื่องของผลิตภัณฑ์ยาจากชีววัตถุ ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่มี
ความสำ�คัญมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่น การผลิตวัคซีน หรือพวก Biological
Product คือยาที่ผลิตจากการนำ�เซลล์หรือสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิต เช่น
เสต็มเซลล์, ผลิตภัณฑ์จากเลือด ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเลือด พลาสมา ฯลฯ
มาเข้าสูก่ ระบวนการทีซ่ บั ซ้อน เช่น การสกัดเอาเฉพาะสารประกอบโปรตีน
ตัวใดตัวหนึ่งมาทำ�ให้บริสุทธิ์ ฯลฯ จนกลายเป็นยาที่ใช้สำ�หรับกระตุ้นการ
ทำ�งานของร่างกายให้เกิดภูมิต้านทาน หรือเกิดการฟื้นฟูตัวเอง อย่างเช่น
ยาอีพโี อ (EPO-Erythropoietin) ซึง่ เป็นยาทีช่ ว่ ยกระตุน้ ไขกระดูกให้ควบคุม
การสร้างเม็ดเลือดแดง ใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดไปจนถึงโรคไต
ก็เป็นยาตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านเราปัจจุบัน
หลายคนอาจไม่เชือ่ ว่า เมือ่ ๑๐-๒๐ ปีกอ่ น แม้แต่เกาหลีใต้กย็ งั ต้อง
มาดูงานเรื่องการผลิตยาชีววัตถุในเมืองไทย มาถึงวันนี้ เขาก้าวไปเป็น
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หนึ่งในประเทศแถวหน้าของเรื่องนี้ไปแล้ว ในขณะที่เราอ่อนแอกว่ามาก
แม้กระทัง่ วัคซีนเกือบทัง้ หมดทีใ่ ช้ เราต้องอาศัยการนำ�เข้าจากต่างประเทศ
เพราะครั้งหนึ่งเราเคยมีนโยบายทำ�นอง “ซื้อเอาถูกกว่า” จนไม่ได้สะสม
ฐานความรู้เรื่องพวกนี้ไว้เลย
นอกจากเรือ่ งของ การขาดนโยบายสนับสนุน ทีท่ �ำ ให้อตุ สาหกรรม
ยาในบ้านเราอ่อนแอด้านการพัฒนานวัตกรรม ยังมีอีก ๒ สาเหตุสำ�คัญที่
เกี่ยวข้อง
เรือ่ งแรกคือ ขาดการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อนำ�ไปสู่การใช้ประโยชน์ เริ่มต้น
ตั้งแต่หน่วยสนับสนุนทุนวิจัย ไปจนถึงการส่งเสริมให้นำ�ผลวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์
นอกจากหน่วยงานหลัก คือ สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรายังมีหน่วย
สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาอีกมากมาย แต่ทผี่ า่ นมาทิศทางหลักดูเหมือน
มุง่ ไปทีก่ ารวิจยั เชิงวิชาการ นักวิจยั ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือ
นักวิจยั ทีส่ นใจอยากศึกษาว่า วิธสี กัดสารสำ�คัญจากพืชแต่ละตัวทำ�อย่างไร
หรือวิธีการใดจะทำ�ให้ยาออกฤทธิ์ได้เร็วขึ้น พอรู้แล้วก็มักไม่มีการนำ�สิ่งที่
ได้จากการวิจัยไปใช้ต่อยอด หรือเกิดผลงอกเงยในทางเศรษฐกิจ ทั้งที่เรา
ลงทุนกับการวิจัยเหล่านี้ปีละนับร้อยล้านบาท
อีกเรือ่ งหนึง่ คือ ภาคอุตสาหกรรมของเราไม่พร้อมต่อการลงทุน
พัฒนานวัตกรรม เพราะเห็นว่าใช้เงินมาก กลัวได้ผลไม่คุ้มค่า โรงงาน
บางแห่งไม่มศี กั ยภาพพอทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เอง และไม่รจู้ ะเชือ่ มโยง
นักวิจัยเข้ามาช่วยได้อย่างไร เช่น จะไปจ้างนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยก็สู้
ค่าใช้จา่ ยไม่ไหว จะไปเชือ่ มกับหน่วยอืน่ ๆ ก็ไม่รวู้ า่ จะต้องไปทีไ่ หน เป็นต้น
บางโรงงานทีม่ คี วามพร้อมมากกว่าอาจทำ�วิจยั ในสิง่ ทีต่ นเองสนใจต้องการ
หาคำ�ตอบ พอลงทุนไป ๒๐-๓๐ ล้านบาท วิจัยได้ผล นำ�ไปผลิตสินค้าที่
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คิดว่า “เจ๋ง” กลับมีปัญหาว่าขายไม่ได้บ้าง เพราะไม่ถูกกับตลาดบ้านเรา
หรือทำ�ช้าเกินไป มีคนอื่นตัดหน้าไปก่อน หรือกระแสความนิยมเปลี่ยนไป
เป็นเรื่องอื่นแล้ว เป็นต้น
ถามว่า แล้ว อย. อยู่ตรงจุดไหนของการพัฒนานวัตกรรมยา

อย่างที่เคยบอกว่า คน อย. อาจยังตีกรอบตัวเองว่า เป็นหน่วยงาน
“ควบคุม” ฉะนั้น มุมมองของเราต่อเรื่องนี้จึงมักเป็นไปในทิศทางที่ว่า
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น เรื่ อ งของเอกชนและนั ก วิ ช าการ ไม่ ใช่ เรื่ อ ง
ของ อย. ที่ผ่านมาเราจึงมักไม่ค่อยเข้าไปมีบทบาทในเรื่องนี้ ยิ่งไปกว่านั้น
ยังไม่คิดที่จะเข้าไปส่งเสริมคนที่สร้างนวัตกรรมด้วย อาจเป็นเพราะถือว่า
“ไม่ใช่หน้าที่ หรือ เป็น conflict of interest” หรือเพราะอะไรก็ตาม แต่กรอบ
ความคิดที่จำ�กัดเช่นนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของระบบยาอย่างที่
เราเองอาจนึกไม่ถึง
เพราะบางครั้ง ผู้ประกอบการมีไอเดียว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไร
สักอย่างหนึ่ง เมื่อเข้ามาสอบถามสิ่งที่ข้องใจ อย.ก็ไม่ค่อยให้ความสำ�คัญ
หรือให้ค�ำ แนะนำ�กับเขา ทำ�ให้ผปู้ ระกอบการตกอยูใ่ นสภาพ “มืดแปดด้าน”
ถ้าดันทุรังทำ�ไปจนเสร็จ แล้วนำ�ผลิตภัณฑ์มา “วัดดวง” ยื่นขอขึ้นทะเบียน
เราก็ตีกลับไปด้วยเหตุว่า ขาดข้อมูลเรื่องนั้น เรื่องนี้ ซึ่งเขาไม่รู้มาแต่ต้นว่า
ต้องทำ� สุดท้ายก็ต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ หรือต้องกลับไปทำ�อะไรเพิ่มเติม
แทนที่เขาจะพัฒนานวัตกรรมออกสู่ตลาดได้ ก็กลับกลายเป็นต้องล่าช้า
หรือล้มเหลวไปในที่สุด
นอกจากการทำ�งานแบบเดิมๆ สิง่ ทีฉ่ ดุ รัง้ ทำ�ให้เรือ่ งของการพัฒนา
นวัตกรรมยาในบ้านเรามีอปุ สรรคมากขึน้ ก็คอื กฎระเบียบต่างๆ ทีล่ า้ สมัย
ไม่เอื้อให้ (๑) เจ้าหน้าที่เกิดความกระตือรือร้นในการทำ�งานสนับสนุน
เรือ่ งนีอ้ ย่างทีค่ วรจะเป็น เรายังใช้ขน้ั ตอนขึน้ ทะเบียนเหมือนกันหมด ไม่วา่
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จะเป็นยานำ�เข้าหรือยาทีม่ กี ารวิจยั และพัฒนาในบ้านเราเอง ทัง้ ทีย่ าทีเ่ ป็น
นวัตกรรม ซึ่งมีความสำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจและเพิ่มประโยชน์ในการ
เข้าถึงยาของประชาชน ควรได้รับ “แต้มต่อ” ให้ขึ้นทะเบียนใน “ลู่” หรือ
ช่องทางพิเศษที่รวดเร็วกว่า (fast track) เป็นต้น (๒) สร้างข้อจำ�กัดในการ
พัฒนา ทีเ่ ห็นได้ชดั คือ กรณีของยาสมุนไพร ทีก่ ฎหมายปัจจุบนั ยังสร้างข้อ
จำ�กัดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ใช้ง่าย ใช้สะดวก และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในด้านต่างๆ
อีกเรื่องหนึ่งที่ทำ�ให้เราไม่ได้มีบทบาทในการพัฒนานวัตกรรมยา
เท่าที่ควรจะเป็นก็คือ เราขาดบุคลากรที่เท่าทันเทคโนโลยี บางครั้งเมื่อมี
ยาใหม่ๆ มาขอขึ้นทะเบียน หรือขอคำ�แนะนำ� บุคลากรของเราไม่สามารถ
ให้คำ�ตอบหรือพิจารณาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ นั่นเป็นเพราะที่ผ่านมาเรา
อาจไม่ได้มองไปข้างหน้าว่าเทคโนโลยีการผลิตยาจะก้าวไปอย่างไร จึงไม่ได้
เตรียมคนของเราให้พร้อม ต่างจากคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ที่เขามองว่า อีก ๕ ปี เทคโนโลยีเรื่องนี้จะมาแรง เขาก็ส่งอาจารย์
ไปเรียน เพื่อมีความรู้พอที่จะถ่ายทอดให้กับคณะ
นอกจากนี้ อย.ยังขาดการเชื่อมบุคลากรเข้ากับภาคอุตสาหกรรม
เท่าทีค่ วร ในบางประเทศ อย.ของเขาดึงคนจากภาคอุตสาหกรรมเข้ามาทำ�
หน้าที่ออกกฎ ระเบียบ และกำ�กับควบคุม (regulator) ขณะที่ คนที่อยู่
ในหน่วยงานนั้นเองเมื่อถึงจุดหนึ่งที่อิ่มตัวก็อาจออกไปอยู่ในภาคเอกชน
หรือไปเป็นอาจารย์ แสวงหาความรู้เพิ่มเติม แล้วกลับมาทำ�งานที่เดิม
การหมุนเวียนคนจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามาเช่นนี้ทำ�ให้เกิดการเพิ่มพูน
ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญให้แก่องค์กรเอง
แต่เมือ่ เราขาดกลไกทีจ่ ะเชือ่ มโยงตัวเองกับภาคส่วนอืน่ ๆ เราจึง
ล้าสมัยลง และกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรม ปัญหาจึง
ค่อยๆ สะสม จนระเบิดออกมาในวันหนึ่ง...
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ในวันนี้ หน่วยงานที่ทำ�งานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆ เริ่มมองเห็นว่า การวิจัยโดยขาดกระบวนการขับเคลื่อนสู่ขั้นใช้
ประโยชน์จริงๆ นั้น สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน จึงปรับตัวใหม่ เช่น
นำ�ผลวิจัยไปขายให้กับภาคธุรกิจ พอเขาซื้อความรู้ใหม่ไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ แล้วนำ�มาขึ้นทะเบียนกับ อย. กลับตกม้าตาย เพราะไม่รู้ว่ามี
ข้อกำ�หนดต่างๆ มากมาย แล้วต้องกลับไปทะเลาะกับหน่วยงานที่เขาไป
ซื้องานวิจัยมา
ดังนัน้ ถ้าถามว่า อย.อยูต่ รงจุดไหนในวงจรการพัฒนานวัตกรรมยา
คำ�ตอบก็คือ เราคือ “โซ่ข้อกลาง” ในการนำ�ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขั้นตอน
การวิจัยและพัฒนาไปสู่ท้องตลาดในฐานะสินค้านวัตกรรม
ถ้ า เราทำ � หน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อย.จะเป็ น หน่ ว ย
สนับสนุนให้การลงทุนลงแรงพัฒนานวัตกรรมไม่สูญเปล่า แต่ถ้าเรา
ทำ�งานแบบเดิมๆ เราอาจจะกลับกลายเป็น “ตัวถ่วง” หรืออุปสรรค
สำ�คัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและโอกาสในการเข้าถึงยาที่ดีและ
มีราคาถูกลงกว่าเดิมของประชาชนไปในทันที
ทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมยาในยุคนี้ นอกเหนือจากเรือ่ งของ
ยาชีววัตถุ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีค่อนข้างสูงดังที่ได้เล่าไปแล้ว
ยังมีอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นทิศทางที่เหมาะสมกับบ้านเรา
นั่นคือ การพัฒนานวัตกรรมจากยาสมุนไพร ซึ่งเรามีท้ังประสบการณ์
การผลิต การใช้ และมีแหล่งวัตถุดิบพอที่จะพึ่งพาตนเองได้
โจทย์ในการพัฒนานวัตกรรมยาสมุนไพรก็คือ (๑) การปรับสูตร
พยายามที่จะค้นหาว่า ทำ�อย่างไรจึงจะได้สูตรที่ผลิตง่ายใช้สะดวกกว่า
ที่เป็นอยู่ เช่น จากเดิมมีตัวยา ๒๐ ตัว จะทอนลงมาให้เหลือเฉพาะตัวยา
หลักๆ ได้ไหม หรือนำ�มาแยกเป็นสมุนไพรเดี่ยวๆ (๒) การปรับรูปแบบ
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โดยนำ�ความรู้และเทคโนโลยีจากการผลิตยาแผนปัจจุบันมาใช้ในการ
พัฒนา เช่น จากเดิมที่ทำ�เป็นลูกกลอน ก็เอามาทำ�ให้อยู่ในรูปสารสกัด
เคลือบฟิลม์ เคลือบน้ำ�ตาล เพื่อให้กินง่าย เก็บไว้ได้นานขึ้น เป็นต้น
ถึงเวลาทีบ่ ทบาทของ อย. ต้องเปลีย่ นแปลงแล้ว การทำ�แต่เรือ่ งการ
คุ้มครองผู้บริโภคอย่างเดียวอาจไม่พออีกต่อไป ในวันนี้เราไม่อาจปฏิเสธ
บทบาทในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย สิ่งที่รออยู่ข้างหน้า
ก็คือ การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่แน่นอน
ว่าต้องไม่หละหลวมไปเกิดปัญหาด้านคุณภาพและความไม่ปลอดภัย
แต่เราต้องเรียนรู้จากหลายๆ ประเทศที่ก้าวไปก่อนหน้า จนเขาสามารถ
สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาจนได้นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนต่อไปนี้ผมขอแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ และมุมมอง
ทีน่ า่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยาในบ้านเราสัก ๒ ประเด็น

เรื่องแรก
อย. ร่วมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยา
ตั้งแต่ขั้น “นับหนึ่ง”

เมื่อราว ๒ ปีก่อน สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้หารือกับ อย. ว่า
ทำ�อย่างไรจึงจะแก้ปัญหา “คอขวด” ของระบบการขึ้นทะเบียนยาใน
บ้านเราได้เสียที โดยทาง วช.ยินดีสนับสนุนให้ อย.ทำ�วิจัยเพื่อหารูปแบบ
ที่เหมาะสมในการที่จะส่งเสริมให้เกิดระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเชื่อมโยงไปสู่การขึ้นทะเบียนยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาพทีค่ าดหวังว่าน่าจะเกิดขึน้ คือ อย.มีระบบให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับ
แนวปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องในการวิจยั และพัฒนายาในขัน้ ตอนต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะลด
ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ในขัน้ ตอนการขึน้ ทะเบียนได้อย่างยัง่ ยืน แทนที่
จะปล่อยให้ผู้ผลิตตีความและไปทำ�กันเองตามความเข้าใจ แล้วไปลุ้นกัน
ตอนขอขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็นการเสียโอกาสที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์ยาใหม่ๆ
อีกทั้งยังสิ้นเปลืองทรัพยากรในทุกๆ ด้าน
ปัญหานี้ผู้บริหารใน อย.รู้กันมานานแล้วก็จริง แต่ที่ผ่านมา ไม่มี
โอกาสได้มาทำ�ถึงขั้นแก้ระบบ จนกระทั่ง วช.มาหารือ จึงถือเป็นโอกาสดี
ที่จะได้แก้ไขปรับปรุงกันอย่างจริงจัง ขณะนั้น ผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้าน
สาธารณสุข จึงได้เข้าร่วมเป็นหัวหน้าคณะวิจัยในโครงการนี้
ในช่ ว งปี แรก คณะวิ จั ย ของเราทำ � การทบทวนข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ปัญหา และศึกษากรณีตัวอย่างที่ประเทศต่างๆ ได้ทดลองทำ�
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ ทั้งในเอเชียและยุโรป เพื่อค้นหาตัวอย่างที่คิดว่า
ดีที่สุดและทำ�ในบริบทที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุด แล้วนำ�มา
ออกแบบเป็นระบบที่น่าจะทดลองนำ�ร่องขึ้นมาใน อย.
เมื่อประมวลข้อมูลที่เราได้ศึกษามาทั้งจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี
ออสเตรเลีย และประเทศต่างๆ ในยุโรป พบว่า เขามีหลักในการจัดการ
เรื่องนี้คล้ายๆ กัน อยู่ ๒ เรื่อง
เรื่องแรก คือ ต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ เพื่อทำ�หน้าที่
“หน่วยให้คำ�ปรึกษา” ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทุกวันนีโ้ ลกสากลต่างมองบทบาทของหน่วยงานในลักษณะเดียวกับ
อย.ว่า นอกจากทำ�หน้าที่เป็นผู้ออกกฎระเบียบและกำ�กับดูแล (regulator)
แล้ว ยังต้องมีบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วย บนเงือ่ นไข
ว่า ต้องไม่ให้กระทบกับมาตรฐานในการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่
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ยกตัวอย่างเช่น ใครก็ตามที่คิดจะวิจัยและพัฒนายา เขามีสิทธิ์มา
สอบถามหรือขอคำ�ปรึกษาได้ทันทีว่า ถ้าเขาจะทำ�เรื่องนี้ด้วยกระบวนการ
หรือวิธกี ารทีเ่ ขาออกแบบไว้ อย.มีความเห็นอย่างไร ถ้าทาง อย.เองก็ตอบ
ได้ไม่ชัด อาจเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันให้ความเห็น เช่น ยาในลักษณะนี้
ต้องผ่านขัน้ ตอนการทดลองในสัตว์และคนอย่างไร มากน้อยแค่ไหน เป็นต้น
หารือร่วมกันจนได้ขอ้ สรุป ทีผ่ ปู้ ระกอบการสามารถนำ�ไปดำ�เนินการต่อได้
ด้วยความสบายใจว่า ทิศทางที่เขาดำ�เนินการนั้นสอดคล้องและครบถ้วน
ตามกฎ ระเบียบ หรือแนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณาเพือ่ ขออนุญาตขึน้ ทะเบียน
เมื่อเขาไปทำ�จนสำ�เร็จก็สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนกับ อย.ได้
เรื่องที่สอง คือ ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำ�แนะนำ�การพัฒนายากับ
ที่พิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นชุดเดียวกัน วิธีที่หน่วยงานของประเทศ
ต่างๆ ปฏิบตั เิ หมือนๆ กันก็คอื หลังจากให้ค�ำ แนะนำ�และมีขอ้ สรุปร่วมกัน
แล้ว เวลาที่ผู้ประกอบการนำ�ยาตัวนั้นกลับมาขอขึ้นทะเบียน อย.ต้องใช้
ทีมผู้เชี่ยวชาญเดียวกันกับที่ให้ความเห็นแต่ต้นมาเป็นคนพิจารณาข้อมูล
การขอขึ้นทะเบียน เพราะข้อมูลเหล่านี้มีรายละเอียดที่ต้องพิจารณา และ
หากเป็นคนละทีมจะเกิดสภาพ “ต่อกันไม่ติด” คือ เคยให้คำ�แนะนำ�และ
ข้อสรุปไว้อย่างหนึ่ง พอนำ�ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสำ�เร็จมาขอขึ้นทะเบียน
อีก ๓ ปีต่อมา กลับพิจารณาด้วยหลักการที่แตกต่างกันออกไป แบบนี้
ความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
บางคนอาจแย้งว่า วิธกี ารนีเ้ สีย่ งต่อการพิจารณาแบบลำ�เอียง หรือ
เกิด “ผลประโยชน์ทับซ้อน” (conflict of interest - COI) แต่แท้ที่จริงแล้ว
เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นหมายถึง ผลประโยชน์ส่วนตนขัดแย้ง
กับประโยชน์สาธารณะ เช่น คุณมีธุรกิจที่แข่งกับผู้ประกอบการเจ้านี้อยู่
แล้วมารับพิจารณาขึ้นทะเบียนยาของบริษัทคู่แข่ง จึงพยายามกีดกันเขา
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แต่ในกรณีที่เรากำ�ลังพูดถึงนี้เป็นเรื่องของการให้คำ�แนะนำ� เพื่อให้เขานำ�
ไปปฏิบัติตาม จึงสมควรที่ผู้ให้คำ�แนะนำ�ต้องกลับมาพิจารณาว่า เขาทำ�ได้
อย่างที่ตกลงกันหรือไม่ ถ้าทำ�ได้ ร้อยละ ๙๐ จะยอมรับได้หรือไม่ และ
รับได้ในเงื่อนไขอย่างไร ถึงอยากจะช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวก็ไม่มีทางที่
จะเฉไฉ เพราะมีหลักฐานตั้งต้นแล้วว่า แนวทางการพัฒนายาตัวนี้จะต้อง
เป็นอย่างไร
แต่ถ้าเอาคนที่ไม่รู้เรื่องแต่แรกมาพิจารณา เขาก็ไม่รู้เรื่อง พอมา
พิจารณาก็ต้องมาถามอีกว่า ทำ�ไมถึงออกแบบการวิจัยและพัฒนาแบบนี้
ซึ่งทำ�ให้เสียเวลาอีกมาก ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าไม่เห็นด้วยกับวิธีที่ทำ�มาก็อาจ
ถึงขัน้ ไม่ยอมให้ขนึ้ ทะเบียน ทัง้ ทีผ่ ปู้ ระกอบการทำ�ตามที่ อย.ให้ค�ำ แนะนำ�
สร้างความเสียหายอีกมาก ด้วยเหตุนี้ ทุกประเทศทีเ่ ราศึกษาจึงใช้แนวทาง
ทีว่ า่ นี้ คือ คณะผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาและอยูใ่ นกระบวนการพิจารณาขึน้ ทะเบียนยา
จะเป็นชุดเดียวกัน
ประเทศหนึ่งที่ปฏิบัติตามหลักการทั้ง ๒ ข้อ แล้วพบความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนก็คือ ญี่ปุ่น
ในยุคหนึ่ง อย.ของญี่ปุ่นเขามีความรู้สึกว่า ทำ�ไมยาที่พัฒนาขึ้นเอง
ในประเทศของเขาพัฒนาได้ช้ากว่าคู่แข่งสำ�คัญ อย่างเช่นสหรัฐอเมริกา
และยุโรปเกือบเท่าตัว พอวิเคราะห์ดูเขาสรุปว่ามาจาก ๒ สาเหตุ คือ
(๑) หลักเกณฑ์ที่มีอยู่มันไม่เอื้อ (๒) เขามีความรู้และเชี่ยวชาญไม่มากพอ
บางเรื่องกว่าที่จะตัดสินใจได้จึงเสียเวลามาก ในเมื่อประเทศเขาต้องทำ�
การค้าแข่งกับสหรัฐฯ และยุโรป เขาก็ต้องพยายามหาทางแก้ปัญหา
ในทีส่ ดุ เขาจึงพัฒนาระบบเรือ่ งนี้ โดยจัดตัง้ หน่วยงานใหม่แยกออก
มาจากระบบราชการ เพือ่ ปลดเปลือ้ งข้อจำ�กัดต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ
ที่มีจำ�กัด กำ�ลังคนที่ไม่เพียงพอ แค่ขึ้นทะเบียนก็จะแย่แล้วถ้าต้องมาให้
คำ�ปรึกษาอีกคงไม่ไหว ฯลฯ
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หน่วยงานนี้มีชื่อว่า พีเอ็มดีเอ (Pharmaceuticals and Medical
Devices Agency – PMDA) มีหน้าที่ตั้งแต่การวิจัยและให้คำ�แนะนำ�
รวมทั้งประเมินยาเพื่อขึ้นทะเบียน โดยบริหารแบบกึ่งอิสระจากระบบ
ราชการ งบประมาณหลักมาจากค่าธรรมเนียมทีเ่ ก็บจากผูป้ ระกอบการทีม่ า
ขอคำ�ปรึกษาและขึน้ ทะเบียนยา ซึง่ ผูป้ ระกอบการของเขาก็ยนิ ดีจา่ ย เพราะ
หน่วยงานนีส้ ามารถสนับสนุนให้เขาทำ�งานได้อย่างคล่องตัว ลดความล่าช้า
และความเสี่ยงต่างๆ ที่เคยมี
ในช่วง ๑๐ ปี ระหว่างปี ๒๕๔๘-๒๕๕๗ หน่วยงานนี้ทำ�ให้ยาที่
วิจัยในประเทศญี่ปุ่นขึ้นทะเบียนตำ�รับได้เพิ่มขึ้นจากไม่ถึง ๒๐ ตัว
เป็น ๕๒ ตัว หรือมากกว่าหนึ่งเท่าตัว อีกทั้งระยะเวลาในการประเมิน
ตำ�รับยาที่มาขอขึ้นทะเบียนยังลดลงจากเดิมถึงครึ่งหนึ่ง
บทเรียนจากการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนยาของ อย.ญี่ปุ่น พบว่า
ปัจจัยสำ�คัญที่อยู่เบื้องหลังความสำ�เร็จ ได้แก่ (๑) การที่รัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนเรือ่ งนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งจริงจัง และ (๒) ภาคเอกชน ให้การสนับสนุน
โดยยอมแบกรับงบประมาณที่สูงขึ้นในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยา
นั่นคือส่วนหนึ่งของบทเรียนจากต่างประเทศที่คณะทำ�งานวิจัย
ของเรานำ � มาใช้อ อกแบบระบบที่จ ะช่วยแก้ปัญหา “คอขวด” ในการ
ขึ้นทะเบียน ตลอดจนช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมยาในประเทศ
ของเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างทันสถานการณ์ จนได้ ระบบต้นแบบ
ของการขึ้นทะเบียนตำ�รับยาระหว่างการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติได้ เป็นผลลัพธ์ของการวิจัยในระยะแรก
วช. ได้สนับสนุน อย. อย่างต่อเนื่องในการพัฒนา “ระบบนำ�ร่อง”
ด้วยการทดลองดำ�เนินงาน หน่วยเฉพาะกิจเพื่อทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษา
ด้านการวิจัยและพัฒนายา โดยเชื่อมโยงไปสู่การขึ้นทะเบียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคล่องตัว คล้ายๆ กับแนวทางของประเทศญี่ปุ่น
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หน่วยเฉพาะกิจในโครงการนำ�ร่องนี้มีภารกิจในการให้คำ�แนะนำ�
เกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนายาตำ�รับใหม่ๆ ในทุกขัน้ ตอน เพือ่ ขจัดประเด็น
ปัญหาทีเ่ ป็นอุปสรรคเดิมๆ ให้หมดไป นอกจากนีย้ งั ได้รเิ ริม่ ทดลองขัน้ ตอน
ใหม่ ทีเ่ รียกว่า Stepwise Approach สำ�หรับกรณีของยาทีม่ กี ารเริม่ ต้นศึกษา
วิจัยในระยะหนึ่งและได้ขอมูลเสร็จแล้วส่วนหนึ่ง เช่นข้อมูลด้านควบคุม
คุณภาพ อาจขอให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเพื่อประเมินในระดับหนึ่งได้เลย
โดยไม่ต้องรอให้ถึงขั้นสุดท้าย เพื่อลดระยะเวลาให้เร็วขึ้น ทั้งนี้ เรายังไม่
เปิดให้บริการในวงกว้าง แต่ให้ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการและ
เราจะคัดเลือกเฉพาะกลุ่มยาที่เราต้องการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมก่อน
ขณะนี้มี ๒ กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ และสมุนไพร
เหตุผลเบื้องหลังคือ การผลิตยาชีววัตถุนั้น ลงทุนสูง จึงจำ�เป็นต้อง
พัฒนายาในทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ผู้ผลิตจึงต้องการคำ�แนะนำ�และ
กฎระเบียบในการกำ�กับดูแลยาชีววัตถุที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิต
จนถึงการขึน้ ทะเบียนตำ�รับยา ส่วนยาสมุนไพรนัน้ เนือ่ งจากการวิจยั ยาจาก
สมุนไพรในประเทศจำ�นวนมากประสบปัญหาในการต่อยอดให้สามารถ
ขึ้นทะเบียนและจำ�หน่ายเชิงพาณิชย์ได้จริง
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ภาพแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำ�เนินการให้คำ�ปรึกษาและ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของระบบนำ�ร่อง
๑

รับคำ�ขอรับคำ�ปรึกษาและข้อมูลเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ

สำ�นักงานเลขานุการศูนย์ฯ

๒

ประชุมร่วมกับผู้ยื่นคำ�ขอเพื่อกลั่นกรอง

เจ้าหน้าที่หน่วยให้คำ�ปรึกษา
และเจ้าหน้าที่สำ�นักยา
ที่เกี่ยวช้อง

ด้านวิทยาศาสตร์
+/ปรับกฎระเบียบ

๓
๔

๕

แจ้งผลให้คำ�ปรึกษา

ประชุมให้คำ�ปรึกษาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ

คณะทำ�งานให้คำ�ปรึกษา ๓ คณะ
(ยาสมุนไพร ยาชีววัตถุ
และยาเคมี)

ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการตามความจำ�เป็น

- ให้คำ�ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
การขึ้นทะเบียนตำ�รับยา

รับรองผล
+/ปรับกฎระเบียบ

คณะอนุกรรมการให้คำ�ปรึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์

แจ้งผลการให้คำ�ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์
เป็นลายลักษณ์อักษร

- รับรองผลให้คำ�ปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการขึ้นทะเบียนตำ�รับยา
เพื่อเสนอต่อ อย. และคณะกรรมการยา
ตามความเหมาะสม

หลังจากทีเ่ ริม่ ทดลองดำ�เนินการตัง้ แต่ปี ๒๕๕๘ ขณะนีม้ ผี ลิตภัณฑ์
มาขอรับการปรึกษาเรือ่ ยๆ กรณีสมุนไพร จากทีต่ ดิ ต่อเข้ามาประมาณกว่า
๒๐ ราย เราคัดไว้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์นำ�ร่อง ๑๐ รายก่อน ส่วนผลิตภัณฑ์
ยาชีววัตถุก็มีประมาณ ๑๐ ราย ซึ่งถือว่าน่าดีใจ เพราะแสดงว่า ณ วันนี้
เริ่มมีโรงงานของภาคเอกชนที่ลงทุนเรื่องผลิตภัณฑ์ชีววัตถุในบ้านเราแล้ว
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ในปี ๒๕๕๙ เราคิดจะขยายไปให้ความสำ�คัญแก่กลุม่ ยาแผนปัจจุบนั
ที่ผลิตจากเคมีด้วย สถานการณ์ขณะนี้ ยาต้นแบบมีราคาแพงมาก ขณะที่
โรงงานที่สนใจผลิตยาสามัญ (generic drug) ก็ขาดที่ปรึกษา หลายปีที่
ผ่านมา อย.ได้ปฏิเสธการขอขึน้ ทะเบียนยากลุม่ นีห้ ลายสิบตัว เพราะเขาวิจยั
และพัฒนายามาและในชั้นการศึกษาทำ�ชีวสมมูล (Bioequivalent Study)
ด้วยวิธีที่เขาคิดว่าถูกต้อง ซึ่งบางทีก็มีการประยุกต์หรือเบี่ยงแบนวิธีการ
ศึกษา ยาแต่ละตัวลงทุนไม่ต�ำ่ กว่า ๓-๕ ล้านบาท แต่พอจะมาขอคำ�ปรึกษา
หารือในเบื้องต้นก่อนไปทำ�การศึกษา บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถให้
คำ�ตอบได้วา่ วิธที เี่ ขาทำ�มานัน้ ถูกต้องหรือยอมรับให้ขนึ้ ทะเบียนได้หรือไม่
หรือได้ค�ำ ตอบแล้วก็ยงั ไม่อาจประกันได้วา่ เมือ่ มาขึน้ ทะเบียนจะรับแน่นอน
หรือไม่ เพราะต้องรอผู้เชี่ยวชาญประเมินอีกที
รายชื่อกรอบรายการยาระหว่างวิจัย ๓ กลุ่ม
ที่อยู่ในโครงการนำ�ร่องในขณะนี้
ยาสมุนไพร

ยาชีววัตถุ

• ยาเดีย่ ว บัวบก, พรมมิ, สารสกัดเปลือกมังคุด, • Blood product: Factor Vill (concentrated,
ว่านชักมดลูก, กระชายดำ�, รางจืด, ขมิ้นชัน, drid), lvlg, Fibrin glue, Human albumin
กระเจี๊ยบ, มะระขี้นก, ปอกะบิด, กวาวเครือ, • Immunologicals: Acellular vaccine (adult +
รากปลาไหลเผือก, ยาพริก, และ ชุมเห็ดเทศ child) IPV, Botulinum antitoxin, Whole cell
• ยาตำ�รับ ประสะไพล, ประสะมะแว้ง, ยาหอม hexa, Seasonal inactivate influennza
พัธทะปิตตะ, ยาหอมนวโกศ, ยาหอมอินทร vaccine, Pandemic influenza vaccine (Live,
จักร, ยาเหลืองปิดสมุทร, ยาเบญจกูล, และ inactivated), DNA vaccine, Hepatitis B
vaccine, DTP
ยารากสามสิบ
• Biotechnology derived products:
Peg- Interferon alfa, Epoetin, Insulin, Botox
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เมื่อมาคิดดูว่าเงินที่สูญเปล่าไปกับการลงทุนวิจัยและพัฒนายา
เหล่านีม้ ากมายเท่าไร จึงทำ�ให้เราหันมามองว่า ยาเคมีกลุม่ นีก้ เ็ ป็นอนาคต
เพราะโรงงานยาในบ้านเราร้อยกว่าแห่งต่างก็ท�ำ ยาเคมี จึงมีแผนทีจ่ ะหารือ
กับ วช.ขยายงานของหน่วยให้คำ�ปรึกษาฯ ไปถึงยากลุ่มนี้ด้วยในอนาคต
เรื่องของการพัฒนานวัตกรรมยาเกี่ยวข้องกับบริบทและเงื่อนไข
ปัจจัยจำ�นวนมาก อย.เองในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง น่าจะถึงเวลาต้องปรับตัวเหมือนเช่นประเทศ
อื่นๆ เพราะเป็นเรื่องที่สร้างประโยชน์มากมายอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว
ท่ามกลางข้อจำ�กัดทัง้ เรือ่ งเงินและเรือ่ งบุคลากร เราน่าจะใช้ความรู้
และประสบการณ์จากประเทศต่างๆ มาคิดหาทางออก อย่างเช่นเรือ่ งของ
ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนยาน่าจะเป็นภาพสะท้อนได้ดี เพราะ
ทุกวันนี้ การขอขึ้นทะเบียนยาทำ�ได้ฟรีๆ พอขึ้นทะเบียนก็จ่ายแค่ ๒,๐๐๐
บาท ในขณะที่ยาแต่ละตัวสร้างรายได้แก่บริษัทได้มหาศาล บางตัวเป็น
หลักร้อยล้านบาทก็มี
หากกฎระเบียบของเราเปิดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมแบบสมน้ำ�
สมเนื้ อ กั บ ทรั พ ยากรที่ ต้ อ งใช้ จ ริ ง และมี ห น่ ว ยงานให้ คำ � ปรึ ก ษาและ
ขึน้ ทะเบียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพจนทำ�ให้ยาขึน้ ทะเบียนได้เร็วขึน้ และมีจ�ำ นวน
มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้เงินหลวงสักบาท จะเห็นว่าปัญหาหลายๆ เปลาะได้
ถูกแก้ไปพร้อมๆ กัน เหมือนเช่นญีป่ นุ่ ทีใ่ ช้วธิ ถี า่ ยโอนงานไปให้หน่วยงาน
ใหม่ที่เป็นกึ่งเอกชน และใช้งบประมาณหลักจากค่าธรรมเนียมที่เก็บจาก
ภาคธุรกิจ ทำ�ให้มีอิสระและทรัพยากรเพียงพอในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและคล่องตัว
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ผมเชือ่ ว่า ไม่ชา้ ก็เร็ว อย.คงต้องแยกหน่วยทีท่ �ำ หน้าทีข่ น้ึ ทะเบียน
ออกมา เพราะเปิดโอกาสให้เราก้าวพ้นอุปสรรคในหลายๆ เรือ่ งไปได้
เหมือนเช่นประเทศที่มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมยาได้ก้าวนำ�
ไปแล้ว

เรื่องที่สอง
ต้องมีมาตรการสนับสนุน “นวัตกรรม”
จนทำ�ให้เกิดผลจริง

ยา เป็น “สินค้า” ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในท้องตลาด
หลายด้าน
ด้านหนึ่งก็คือ ประมาณ ร้อยละ ๖๐ ของยาที่ใช้ในบ้านเราแต่ละปี
เป็นยาที่ใช้ในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ
นั่นหมายถึงว่า การที่ “นวัตกรรมยา” จะอยู่รอดได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ป็ น ประชาชนโดยตรง แต่ อ ยู่ ที่ น โยบายการจั ด ซื้ อ ยาของ
โรงพยาบาล หรือสถานบริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ของรัฐด้วย
ข้อมูลนี้เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า การสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานั้นต้องอาศัยนโยบาย มาตรการ และการ
ดำ�เนินงานในหลายๆ ส่วนเข้ามาสนับสนุน ตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัย พัฒนา
การขึ้นทะเบียน ไปจนถึงขั้นการขายในท้องตลาดด้วยจึงไปรอด
การที่ ป ระเทศไทยประกาศ นโยบายและแผนวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) เป็น
หนึ่งในการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่า ภาครัฐได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ในเรื่องนี้อย่างสูง
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และที่น่ายินดีก็คือ การที่รัฐบาลชุดนี้ได้ตั้ง คณะกรรมการพัฒนา
ระบบนวัตกรรมของประเทศ ขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ทำ�ให้เกิดมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมยา และมีการขับเคลื่อนให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม
ตัวอย่างมาตรการที่สำ�คัญเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการอนุมัติในหลักการแล้ว กำ�ลังอยู่ใน
ขั้นจัดทำ�รายละเอียด เช่น
• การจัดทำ�ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมยา โดยให้ความ
สำ�คัญกับการส่งเสริมการพัฒนาและผลิตยากลุม่ ที่ “มีอนาคต” คือสามารถ
แข่งขันในตลาดโลกได้ ที่เรียกว่า “กลุ่ม Quick Win”
• การจัดทำ�ฐานข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิบตั รยา เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
ทราบข้อมูลทีเ่ ท่าทันสถานการณ์พอทีจ่ ะตัดสินใจวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
ได้โดยไม่เสี่ยงกับการถูกฟ้องร้อง
• การให้ “แต้มต่อ” ด้านภาษี แก่ผู้ประกอบการที่ลงทุนพัฒนา
นวัตกรรม
• สนับสนุนการใช้ “บัญชีนวัตกรรม” โดยให้หน่วยงานรัฐที่ต้อง
ซื้อยา จัดสัดส่วนงบประมาณราว ร้อยละ ๒๐-๓๐ ของงบในส่วนนี้ซื้อยา
ในบัญชีนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่สร้างนวัตกรรม
• จัดทำ�หลักเกณฑ์การขึน้ ทะเบียนยาเพือ่ การส่งออกโดยเฉพาะ
เพื่อเป็นมาตรการสำ�หรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเฉพาะ ให้สามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศได้
• ส่งเสริมให้บคุ ลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดย
ถือเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาของหน่วยงานต้นสังกัด และให้นับเป็น
อายุราชการหรืออายุงานของหน่วยงานต้นสังกัด
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สิ่งที่ต้องตระหนักคือ อย.ต้องมีส่วนร่วมและเกาะติดในการคิดและ
ขับเคลื่อนมาตรการเหล่านี้ ทั้งในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับ
อุตสาหกรรมยา และมีความรู้ ความเข้าใจต่อความสำ�คัญของการพัฒนา
นวัตกรรมยามากกว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ และเพราะการเข้ามาทำ�เรื่องนี้
อย่างจริงจังจะทำ�ให้ศักยภาพของเราสูงขึ้น
ถ้าการขับเคลื่อนมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเดินหน้า
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะทำ�ให้อุตสาหกรรมยาเติบโตเร็วขึ้นและสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลย้อนกลับมาเป็นภาษีอากร ซึ่งก็คือเงินเดือนของ
ข้าราชการเรานัน่ เอง อีกทัง้ ยังส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมียาใหม่ๆ ทีจ่ ะเป็นทางเลือก
เพิ่มขึ้น คนเหล่านี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเลย หมายถึงญาติพี่น้อง และอาจรวมถึง
ตัวเราด้วยซ้ำ�ไป
ถ้าเลือกติดอยู่ในกรอบแคบๆ มองเพียงแค่ว่า “เงินเดือนฉันแค่นี้...
จะเอาอะไรกันมากมาย” ก็เท่ากับปิดโอกาสทีเ่ ราจะพัฒนาศักยภาพตนเอง
เพราะทุกครั้งที่เราให้คำ�แนะนำ�หรือคำ�ปรึกษากับใคร เท่ากับว่าเราพัฒนา
ศักยภาพของเราไปพร้อมๆ กัน บางคำ�ถามที่เขาถาม หากเราตอบไม่ได้
เมื่อเราขวนขวาย ค้นคว้าหาคำ�ตอบให้เขา เราจะได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มพูน
มากขึ้น ทำ�ให้ตัวเราเองเก่งขึ้นเรื่อยๆ
การขยายบทบาทภารกิจ อย. จากหน่วยกำ�กับควบคุมกฎเกณฑ์
ไปสู่ผู้สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมยาเป็นเรื่อง
ท้าทาย แต่ถึงที่สุดแล้ว การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์คนของเราให้
เปิดกว้างกว่าเดิมน่าจะเป็นเรื่องท้าทายยิ่งกว่า
เพราะนัน่ คือจุดเริม่ ต้นของการเปลีย่ นแปลงทีย่ ง่ั ยืนอย่างแท้จริง

