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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ปญหาการปลอมปนสเตียรอยดในยาแผนโบราณ สมุนไพร และผลิตภัณฑอาหารเสริมเปน
ปญหาที่แพรระบาดในประเทศแถบเอเชียและทั่วโลก โดยมีรูปแบบการกระจายผลิตภัณฑหลากหลาย
ชองทางและยากแกการตรวจสอบ เชน การจําหนายทางอินเตอรเน็ต หรือบริเวณชายแดนระหวาง
ประเทศ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือในการตรวจสอบและเฝาระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
สุขภาพจากทุกประเทศและทุกฝาย ทั้งตัวผูบริโภคเองและบุคลากรทางการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทยประสบความสําเร็จในการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบสเตียรอยด
ซึ่งไดผลิตจําหนายในประเทศอยางตอเนื่องเปนเวลา 9 ป ชุดทดสอบใชงานและแปลผลงาย มีราคาถูก
ชวยสนับสนุนการเฝาระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากไม
ตองสงตัวอยางไปตรวจยังหองปฏิบัติการ ซึ่งใชเวลานานและมีคาใชจายสูง
การขยายชุ ด ทดสอบสเตี ย รอยด ไ ปยั ง เมี ยนมา ไม เ พี ยงช ว ยแก ป ญ หาการปลอมปน
สเตียรอยดในผลิตภัณฑสุขภาพ แตยังชวยสงเสริม ความสัมพันธร ะหวางประเทศดานสาธารณสุข
จากการศึกษาพบวามีความเปนไปไดในการผลิตชุดทดสอบระดับโรงงาน เนื่องจากขั้นตอนการผลิต
ไมซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตนทุนของชุดทดสอบจะต่ํากวาการผลิตในหองปฏิบัติการ เนื่องจาก
การผลิตจํานวนมากทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scale)
สวนในดานการตลาด เมียนมามีความต องการใชชุดทดสอบสเตียรอยดในการเฝาระวัง
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพเชนเดียวกับประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปน
หนวยงานเดียวในอาเซียนที่ผลิตชุดทดสอบสําหรับตรวจสอบการปลอมปนสเตียรอยดในยาแผนโบราณ
และสมุนไพรเพื่อจําหนาย ดังนั้น ชุดทดสอบสเตียรอยดจึงมีศกั ยภาพทางการตลาดทั้งในประเทศและ
ตา งประเทศค อ นข า งสู ง อย า งไรก็ ดี การผลิ ต ชุ ด ทดสอบสเตีย รอยด ใ นป จ จุ บั น ดํ าเนิ น การใน
หองปฏิบัติการ จึงมีขอจํากัดดานกําลังการผลิต สงผลใหไมสามารถผลิตจํานวนมากได จึงไมสามารถ
ตอบสนองความตองการใชชุดทดสอบในตลาดตางประเทศได การถายทอดเทคโนโลยีไปยังหนวยงาน
เอกชนยังไมสําเร็จ
การศึกษานี้มีขอเสนอแนะดังนี้ (1) จัดทําขอมูลสนับสนุนที่รอบดานและเพียงพอตอการตัดสินใจ
และเสนอไปยังหนวยงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจหลายราย เพื่อเพิ่ม โอกาสประสบความสําเร็จในการ
ถายทอดเทคโนโลยี (2) ปรับเงื่อนไขการถายทอดเทคโนโลยีใหเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อชวยลดความเสี่ยง
ของผูป ระกอบการ (3) ศึก ษาวิจัยเพิ่ม เติม เพื่อใหไดห ลัก ฐานสนับ สนุนประโยชนของการใชชุด
ทดสอบสเตียรอยด รวมถึงเผยแพรในวารสารวิชาการตางประเทศ ซึ่งเปนการประชาสัมพันธและชวย
เพิ่ม ความตองการใชชุดทดสอบสเตียรอยด ในตางประเทศ (4) พัฒ นาชุดทดสอบสเตียรอยดให
สามารถตรวจสอบสเตียรอยดชนิดอื่นได รวมถึงสเตียรอยดในเครื่องสําอาง (5) กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ควรถายโอนภารกิจการผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดออกจากหนวยงานที่มีหนาที่วิจัยและพัฒนา เพื่อให
นัก วิเ คราะหทําการพัฒ นาชุดทดสอบใหม ๆ เชน ชุดทดสอบไซบูท รามีน ชุดทดสอบซิเ ดนาฟ ล
เพื่อชวยสนับสนุนการเฝาระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพใหครอบคลุม และตอบสนองตอ
ปญหาที่พบในปจจุบันมากขึ้น เพื่อประโยชน ดังนี้

จ
1. สามารถควบคุ ม การผลิ ต และจํ า หนา ยผลิ ตภั ณ ฑ สุ ข ภาพที่ ไ ม ป ลอดภั ย ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สามารถดูแลและคุมครองสุขภาพแรงงานที่เคลื่อนยายไปทํางานยังประเทศตาง ๆ ไดดีขึ้น
3. เพิ่มโอกาสประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาชนิดเดียวที่เกิดขึ้น
4. นําไปสูความรวมมือในการแกไขปญหาอื่น ๆ รวมกัน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ยาสเตียรอยดเปนสารเคมีที่มนุษยสังเคราะหขึ้นโดยเลียนแบบใหมีคุณสมบัติคลายฮอรโมน
ที่รางกายผลิตขึ้นตามธรรมชาติเพื่อควบคุมการทํางานของรางกายใหเปนปกติ เชน ตานการอักเสบ
ลดอาการปวด ลดความเครียด ชวยใหรางกายหายออนเพลีย และชวยใหภูมิคุมกันของรางกายทํางาน
เปนปกติ ยาสเตียรอยดสังเคราะหมีประโยชนทางการแพทยมากมาย เชน รักษาโรคหืด รักษาการแพ
ชนิดรุนแรง รักษาโรคขออักเสบรูมาตอยด กดภูมิคุมกันในการเปลี่ยนถายอวัยวะ ฯลฯ อยางไรก็ดี
การใชยาสเตียรอยดตองอยูภายใตการดูแลของแพทยเปนอยางดี เนื่องจากมีผลขางเคียงมากเมื่อใช
ติดตอกันเปนเวลานาน เชน ทําใหภูมิตานทานของรางกายลดลงซึ่งสงผลใหรางกายติดเชื้อโรคงายกวา
ปกติ ทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ทําใหบุคลิกภาพและอารมณแปรปรวน ฯลฯ ยาสเตียรอยดจึง
ถูกจัดเปนยาควบคุมพิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแพทยสามารถสั่งจายใหกับคนไขได
หรือเภสัชกรสามารถจายใหคนไขตามใบสั่งยาเทานั้น บุคคลธรรมดาหรือผูที่ไมมีใบอนุญาตไมสามารถ
ผลิตหรือจําหนายยาควบคุมพิเศษได ไมเชนนั้นจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
สเตียรอยดมีสรรพคุณในการรักษาโรคตางๆ ไดมากมาย หากมีการใชอยางถูกตอง จึงไดรับ
การขนานนามว า “ยาครอบจัก รวาล” ดวยเหตุนี้จึง มีผูนําไปใชในทางที่ผิด เชน นําไปผสมใน
ยาลูกกลอน ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง ฯลฯ และนําไปขายใหประชาชนซื้อ
รับประทานเองจากรถเร รานชํา รานยา โดยประชาชนรูเทาไมถึงการณ เขาใจผิดวายาดังกลาวเปนยา
ที่ปลอดภัย ไมมีผลขางเคียง เพราะผลิตจากสมุนไพร เมื่อรับประทานยาตอเนื่องกันเปนเวลานานโดย
ไมมีขอบงชี้ทางการแพทย จึงเกิดการติดสเตียรอยดโดยไมรูตัว และเกิดผลขางเคียงจากยาทําใหตอง
เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
การระบาดของยาสเตียรอยดในประเทศไทยเปนปญหาที่ตอเนื่องมานานกวาสี่สิบป และทวี
ความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในประชาชนที่มีการศึกษาและรายไดนอย มีรายงานการศึกษาวิจยั
ถึงผลกระทบของยาสเตียรอยดตอสุขภาพประชาชน ในภาพรวมพบวา ประชาชน 1,000 คน มีปญหา
จากการใชสเตียรอยดที่ไมเหมาะสม ประมาณ 93 คน และมีอัตราการตายจากการใชสเตียรอยดที่
ไมเหมาะสม รอยละ 6.4 โดยพบปญหาการใชสเตียรอยดในทางที่ผิดในทุกภาคของประเทศ1 เมื่อ
ผูปวยเกิดผลขางเคียงจากการใชยาสเตียรอยดที่ปลอมปนในยาลูกกลอน ยาแผนโบราณ ทําใหตอง
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รัชตะ รัชตะนาวิน, อัมรินทร ทักขิญเสถียร, ลออ ชัยลือกิจ, อรัญญา สวางอริยะสกุล, ชะอรสิน สุขศรีวงศ,
เพชรรัตน พงษเจริญสุข และคณะ, การศึกษาความชุกของปญหาทางคลินิกที่เกิดจากการใชสารที่มีสเตียรอยด
ปะปนโดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550).
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เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล กอใหเกิดภาระงานแกบุคลากรทางการแพทย และเกิดคาใชจาย
ทางการแพทยที่รัฐตองรับภาระเปนเงินถึง 1,900 ลานบาทตอป2
ปจจุบัน ยาสมุนไพร อาหารเสริม และเครื่องสําอางจากประเทศแถบเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิง่
จากประเทศจีนไดมีก ารจัดจําหนายไปทั่วโลก รวมถึง ประเทศในแถบยุโรปและอเมริก า ทั้ง ทาง
ชองทางที่ถูกตองตามกฎหมาย และการลักลอบจําหนายตามแนวเขตชายแดนหรือจําหนายผานทาง
อินเตอรเน็ต โดยฉลากผลิตภัณฑอาจไมระบุสวนประกอบที่ชัดเจน หรือระบุวามีสวนประกอบจาก
สมุนไพร ทําใหผูบริโภคหลงเชื่อและใชอยางขาดความระมัดระวัง จนกอใหเกิดผลขางเคียงซึ่งอาจมี
เพียงอาการเล็กนอย เชน ผื่นคัน ไปจนถึงผลขางเคียงตอระบบหัวใจและหลอดเลือด และเสียชีวิต
มีรายงานวิจัยจากตางประเทศหลายฉบับรายงานวาผลิตภัณฑดังกลาวมีการปลอมปนยาสเตียรอยด3
จะเห็นไดวาปญ หาสเตียรอยดป ลอมปนในผลิตภัณฑสุขภาพไมเ พียงเปนปญ หาสาธารณสุขของ
ประเทศไทยหรือประเทศในแถบเอเชียเทานั้น แตเปนปญหาที่แพรกระจายไปทั่วโลก
แตละประเทศมักมีการจัดตั้งหนวยงานเพื่อทําหนาที่เฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ
สุขภาพไดแก Food and Drug Administration หรือ FDA ซึ่งหนวยงานในประเทศไทยที่ทําหนาที่
ดังกลาวไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตรการแพทย โดย อย.
มีห นาที่จัดระบบบริห ารจัดการ รวมถึงสํารวจผลิตภัณฑสุขภาพที่จําหนายในทองตลาด และสุม
ตัวอยางสง ใหหองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตรการแพทยเ ปนผูตรวจสอบวาผลิตภัณฑสุขภาพ
ดัง กล า วมี ค วามไม ป ลอดภั ย ตอ ผูบ ริ โ ภคหรื อ ไม หากผลการวิเ คราะห พ บว า มีก ารปลอมปนยา
สเตียรอยด อย.จะทําการสอบสวนและดําเนินการตามระบบเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ
สุขภาพประเทศไทยตอไป
วิธีตรวจหาสเตียรอยดทปี่ นปลอมในยาแผนโบราณสามารถทําไดหลายวิธี เชน Thin Layer
Chromatography (TLC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ซึ่งตอง
ดําเนินการในหองปฏิบัติก ารโดยนัก วิเ คราะหที่เชี่ยวชาญ ดําเนินการตามวิธีก ารปฏิบัติง านที่ได
มาตรฐานสากล และใชเ ครื่อ งมือ ตรวจวิ เ คราะห ที่มี ร าคาแพง จึ ง ส ง ผลใหก ารตรวจวิเ คราะห
ใชเ วลานานถึง 25 วันทําการ โดยมีอัตราคาบริการตรวจวิเ คราะห 1,500 บาท/ตัวอยาง ดัง นั้น
แนวทางการตรวจวิเคราะหดังกลาวจึงยังไมตอบสนองตอการแกไขปญหาการปลอมปนยาสเตียรอยด
ไดอยางทันทวงที
กรมวิทยาศาสตรการแพทยซึ่งมีบทบาทเปนหองปฏิบัติก ารอางอิงระดับ ชาติ (National
Laboratory) จึงไดวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบสเตียรอยด (Steroid Test Kit) สําหรับตรวจหาการ
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เพชรรัตน พงษเจริญสุข, กฤติยา ชื่นงูเหลือม, อัมรินทร ทักขิญเสถียร, รัชตะ รัชตะนาวิน, “การศึกษาตนทุน
ทางตรงจากการใชยาสเตียรอยดโดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทยในประเทศไทย,” วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 17
(มิถุนายน 2550).
3
Fung FY, Linn YC, “Steroids in traditional Chinese medicine: what is the evidence?,” Singapore
Med J. 58(3) (2017): 115-20; Posadzki P, Watson L, Ernst E, “Contamination and adulteration of
herbal medicinal products (HMPs): an overview of systematic reviews,” Eur J Clin Pharmacol.
69(3) (2013): 295-307; Chong YK, Ching CK, Ng SW, Mak TW, “Corticosteroid adulteration in
proprietary Chinese medicines: a recurring problem,” Hong Kong Med J. 21(5) (2015): 411-6.
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ปลอมปนยาสเตียรอยดในยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพร ชุดทดสอบนี้เ ปนชุดทดสอบอยางงาย
ทราบผลเร็วภายใน 15 นาที สามารถใชตรวจสอบไดดวยตนเอง มีราคาถูก (65 บาท/ชุดทดสอบ)
ผลงานการวิจัยในครั้งนี้ถือวาเปนนวัตกรรมที่ชวยแกไขปญหาสาธารณสุขในประเทศไทยไดเปนอยางดี
จึงไดรับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2553
และรางวัล คุณภาพการใหบริการประชาชนดีเดน ประเภทนวัตกรรมการใหบ ริการ ประจําป พ.ศ.
2554 จากสํานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรมวิท ยาศาสตรการแพทยได
ดําเนินการผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดจําหนายในประเทศมาตั้งแตป พ.ศ. 2552 โดยจํานวนการผลิต
เพิ่ม ขึ้นทุก ป จนถึง ปจ จุบันไดผ ลิ ตชุดทดสอบสเตียรอยดจํา หนายไปแลวมากกวา 300,000 ชุ ด
ผลิตภัณฑนี้นอกจากชวยแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศ ยังชวยใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยมี
รายไดซึ่งสามารถนําไปใชในการสนับสนุนดานงานวิจัยและนวัตกรรมตอไป
ดังที่ไดกลาวในตอนตนวาปญหาการปลอมปนยาสเตียรอยดในยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ
ไมใช ปญ หาของประเทศไทยเพี ยงประเทศเดีย ว แต เ ปน ปญ หาสาธารณสุ ขในหลายๆ ประเทศ
มีการคาดการณวาการเปดเสรีอาเซียนจะกอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพมากขึ้นอันเนื่องจากการ
เคลื่อนยายแรงงาน ซึ่งอาจเกิดการลักลอบนําเขา–สงออกอาหารและยา หรือผลิตภัณฑสุขภาพที่เปน
อันตรายตอสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น แผนงานประชาคมอาเซียนภายหลังป 2558 (พ.ศ. 2559–2563)
จึง ไดบรรจุมาตรการควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลัก การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาความเปนไปไดในการขยายชุดทดสอบ
สเตียรอยดไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาซึ่งหากสามารถดําเนินการไดจริงจะชวยลดปญหา
ความไมปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพในประเทศเพื่อนบาน และสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อประเมินความเปนไปไดดานเทคนิค การตลาด และการบริหารจัดการในการขยายชุด
ทดสอบสเตียรอยดไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้ประเมินความเปนไปไดของกรมวิทยาศาสตรการแพทยในการขยายชุด
ทดสอบสเตียรอยดไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน มาจากการสืบคนเอกสารและสัมภาษณกลุม
ตัวอยาง ระหวางวันที่ 1–30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1.3.3 วิธีดําเนินการศึกษา
1) วางแผนการดําเนินงาน
2) สืบ ค นเอกสาร ประกอบดว ยแนวคิด ทฤษฎี เอกสารราชการที่ เ กี่ ยวขอ ง
บทความวิชาการทั้งในและตางประเทศ
3) การศึกษาภาคสนาม โดยการสัมภาษณเชิงลึก (in–depth interviews) ผูมี
สวนไดสวนเสียและผูเชี่ยวชาญ กลุมตัวอยางที่ทําการสัมภาษณ เชน ผูบริหารกรมวิทยาศาสตรการแพทย
หนวยงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจที่เคยเจรจากับกรมวิทยาศาสตรการแพทย เรื่องการถายทอดเทคโนโลยี
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การผลิ ตชุ ดทดสอบสเตีย รอยด ผู เ ชี่ ยวชาญด านการคา ตา งประเทศ บุค ลากรดา นสาธารณสุ ข
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา จํานวนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 5 คน
4) วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา
5) เขียนรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอตอผูบริหารระดับกรม/กระทรวง
1.3.3 ระเบียบวิธีศึกษา
เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการทบทวนเอกสาร
(document review)
1.4 คําถามการศึกษา
กรมวิ ท ยาศาสตรก ารแพทย จ ะสง เสริ ม ความสั ม พัน ธร ะหว างประเทศผ านการขยาย
ชุดทดสอบสเตียรอยดไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาไดอยางไร ?
1.5 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1.5.1 ได ข อ มู ล ที่ ช ว ยกรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ตั ด สิ น ใจในการขยายชุ ด ทดสอบ
สเตียรอยดไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
1.5.2 เปนกรณีศึกษาสําหรับ การสงเสริม ความสัม พันธระหวางประเทศและการขยาย
ผลิตภัณฑและชุดทดสอบอื่นๆ ไปยังประเทศแถบอาเซียน
1.5.3 เปนตัวอยางการศึกษาความเปนไปไดของหนวยงานดานสาธารณสุขภาครัฐกอนที่
จะดําเนินการจริง ซึ่งชวยใหการใชงบประมาณภาครัฐเปนไปอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ
1.5.4 ชวยลดปญหาดานสาธารณสุข (ไดแก การปลอมปนสเตียรอยดในยาแผนโบราณ)
ในประเทศแถบอาเซียน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี/กรอบความคิด
2.1.1 ความหมายของการศึกษาความเปนไปได
Khoong & Ku (Khoong and Ku, 1994) ใหความหมายวาเปนขั้นตอนแรกที่ตอง
ดําเนินการ โดยมีวัตถุป ระสงคเ พื่อประเมินตนทุน ผลได และความเสี่ยงของโครงการ จากนั้นจึง
ตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูล
Goodman และคณะ (Goodman and others, 1980) ใหความหมายวาเอกสาร
ที่ป ระกอบดวยขอมูล ตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อการแสดงถึงเหตุผ ลที่จ ะสนับ สนุน (justification) ถึง
ความเหมาะสม (soundness) ของโครงการและเมื่อโครงการสําเร็จจะใหผลประโยชนตอบแทนคุมคา
ตอการลงทุน
ชูชีพ พิพัฒนศิถี (ชูชีพ พิพัฒนศิถี , 2544) ใหความหมายวาเปนการวิเ คราะห
โครงการ (project analysis) โดยการจัดทําโครงการเมื่อถึงขั้นตอน การออกแบบและประมาณการ
ตนทุนในรายละเอียดเมื่อนําไปปฏิบัติโดยแสดงออกมาในรูปของการวิเคราะหทางดานเทคนิค วิชาการ
การเงิน เศรษฐกิจ สังคม สถาบัน และสิ่งแวดลอม เหตุผลที่จําเปนในการตัดสินใจวาจะรับหรือปฏิเสธ
โครงการเพื่อการลงทุน
สรุปไดวา การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ คือการศึกษาวิเคราะหและจัดทํา
เอกสารที่ประกอบดวยขอมูลที่จําเปนอยางรอบดาน เพื่อแสดงถึงเหตุผลสนับสนุนถึงความเหมาะสม
ของโครงการ สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง และใหผลประโยชนตอบแทนคุมคาตอการลงทุน
2.1.2 แนวคิดเรื่องการศึกษาความเปนไปได
ขอบขายหรือประเด็นของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการมีความแตกตางกัน
ออกไปตามประเภทและลักษณะของโครงการ เชน โครงการใหมหรือโครงการบุกเบิกนํารอง (pilot
project) ควรศึก ษารายละเอียดทุก ดาน โครงการภาครัฐ หรือโครงการใหญมีแนวโนม วาจะมี
ผลกระทบกับคนเปนจํานวนมากหรือชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม จําเปนตองวิเ คราะหโครงการ
ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อใหมั่นใจไดวาไมกอใหเกิดผลกระทบทางลบกับชุมชน วิถีการดําเนิน
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม สวนโครงการเดิม หรือโครงการเล็ก ๆ อาจศึกษาเพียงประเด็นที่สนใจ
โดยไมจําเปนตองศึกษาในรายละเอียดทุกดาน ไมเ ชนนั้นจะทําใหเ สียคาใชจายมากเกินไป และ
เสียเวลาไมคุมคาในการลงทุน
กรอบแนวคิดหรือประเด็นสําหรับการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ควรพิจารณา
ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงคของแตละโครงการ โดยทั่วไปแลวการศึกษาความเปนไปได
ประกอบดวย 5 มิติ ไดแก
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1)
2)
3)
4)
5)

การศึกษาความเปนไปไดดานเทคนิค
การศึกษาความเปนไปไดดานการตลาด
การศึกษาความเปนไปไดดานการเงิน
การศึกษาความเปนไปไดดานการบริหารจัดการ
การศึกษาความเปนไปไดดานสังคมและสิ่งแวดลอม

2.1.2.1 การศึกษาความเปนไปไดดานเทคนิค
จําเปนตองอาศัยผูชํานาญทางดานเทคนิคเฉพาะดานในการวิเ คราะห
รูป แบบกระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องจัก ร วัตถุดิบ อุป กรณการผลิต และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม วัตถุประสงคของการวิเคราะหโครงการทางดานเทคนิค มีดังนี้
1) เพื่อเลือกรูปแบบเทคนิคการผลิตที่เหมาะสม
2) เพื่อใชเปนขอมูลในการประมาณการตนทุนการผลิตของโครงการ
3) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิค และระบบการบํารุงรักษา
และการวางแผนดานเทคนิคในอนาคต
4) เพื่อนําผลการวิเคราะหโครงการทางดานเทคนิคไปใชในการวิเคราะห
โครงการทางดานอื่นๆ
ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหทางดานเทคนิค มีดังนี้
1) กระบวนการผลิ ต กระบวนการผลิ ต จะมี ห ลายรู ป แบบโดยจะ
เปรียบเทียบรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการโดยที่เสียตนทุน
การผลิตต่ําที่สุด
2) ขนาดการผลิต หรือขีดความสามารถในการผลิต ขึ้นอยูกับเงินทุน
ของโครงการ ตนทุนการผลิตและกําลังเครื่องมือเครื่องจักรที่เลือกใหสอดคลองเหมาะสมกัน รวมทั้ง
การมีแหลงวัตถุดิบที่เพียงพอทั้งในปจจุบันและในอนาคต
3) สถานที่ ทําเลที่ตั้งโครงการ โครงการแตละประเภทจะเลือกสถาน
ที่ตั้งแตกตางกันไป ซึ่งสวนใหญสถานที่ตั้งจะเกี่ยวของกับคาขนสง ดังนั้นควรเลือกสถานที่ตั้งที่ทําให
โครงการเสียคาใชจายต่ําที่สุด ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงความเหมาะสมความสะดวกและคาขนสงของปจจัย
การผลิต ผลผลิตหรือสินคา แหลงกําลังแรงงาน และปจจัยทางดานตลาด รวมทั้งกฎระเบียบขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ และคุณภาพของสิ่งแวดลอม ไมมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอม ความเปนอยูของชุมชนสังคม
4) ชวงระยะเวลาการลงทุน การเลือกชวงเวลาในการลงทุนโครงการให
เหมาะสม บางครั้งลงทุนชาหรือเร็วเกินไปก็จะมีผลเสียกับโครงการไดจึงตองเลือกจังหวะชวงเวลาที่
สอดคลองกับ ความตองการของอุป สงคห รือตลาด ดัง นั้นจึง ตองพิจ ารณาเลือกเวลาของการเริ่ม
โครงการ วาสมควรจะลงทุนในชวงใด เชน โครงการมีแผนจะผลิตเสื้อกันหนาวก็ควรจะเริ่มโครงการ
ลงทุนกอนฤดูหนาว เพื่อจะไดสามารถผลิตใหทันและจัดจําหนายผลผลิตไดในชวงฤดูหนาวพอดี
ดังนั้นการวิเคราะหโครงการทางดานเทคนิคจะเปนเครื่องชวยพิจารณา
ความเปนไปไดของโครงการวาเปนโครงการที่มีเ ทคนิคการผลิตและกระบวนการผลิตที่เหมาะสม
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มีความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง และทําใหสามารถประมาณการตนทุนการผลิตและคาใชจายตางๆ
ในกระบวนการผลิต กําลังการผลิต
2.1.2.2 การศึกษาความเปนไปไดดานการตลาด
เปนการศึก ษาความเหมาะสมในอันที่จะตอบสนองความตองการของ
ลูกคา หรือผูรับบริการโดยอาศัยหลักการวิเคราะหดานการตลาดมาประยุกต วัตถุประสงคของการ
วิเคราะหโครงการทางดานอุปสงคหรือการตลาด มีดังนี้
1) เพื่อวิเคราะหหาอุปสงคหรือความตองการสินคาและบริการของตลาด
2) เพื่อประมาณการหรือคาดคะเนอุป สงคของสินคาและแนวโนมใน
อนาคต
3) เพื่อคาดคะเนหรือประมาณการอุปทานของสินคา
4) เพื่อพิจารณาขีดความสามารถในการแขงขันและสวนแบงของตลาด
ดังนั้นการวิเคราะหโครงการทางดานอุปสงคหรือการตลาดจึงมีความจําเปน
สําหรับ โครงการของภาคเอกชนโดยเฉพาะโครงการใหมๆ ที่ยังไมเคยผลิตมากอนซึ่ง ยัง ไมมีขอมูล
เกี่ยวกับแนวโนมความตองการของตลาด การวิเคราะหโครงการทางดานอุปสงคหรือการตลาดจึงทําให
มั่นใจไดวาผลผลิตของโครงการเมื่อผลิตออกมาแลวสามารถจําหนายไดมีปริมาณการผลิตที่สอดคลอง
กับอุปสงคของตลาด ซึ่งทําใหสามารถทํากําไรหรือไดรับผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน ในขณะที่
โครงการของภาครัฐซึ่ง สวนใหญมีเ ปาหมายเพื่อบริก ารสัง คมก็ จ ะทําใหมั่นใจไดวาการลงทุนใน
โครงการจะสามารถบริการประชาชนไดทั่วถึง ตรงตามความตองการของสังคมหรือเปนโครงการที่มี
ความจําเปน มีประโยชนอยางแทจริงกับประชาชนสวนใหญซึ่งมีความคุมคาตอการลงทุน
ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหทางดานอุปสงคหรือการตลาด มีดังนี้
1) ผลผลิตของโครงการหรือสินคาหรือบริการของโครงการ เปน การ
วิเคราะหผลผลิตของโครงการหรือสินคาหรือบริการวาโครงการผลิตสินคาหรือบริการอะไร มีลักษณะ
รูปแบบและคุณภาพอยางไรและเปนสินคาหรือบริการที่ซื้อขายกันอยูในตลาดหรือไม ผลผลิตของ
โครงการสอดคลองตามความตองการของลูกคาหรือกลุมเปาหมายผูไดรับประโยชนของโครงการ
อยางไร
2) ปริมาณสินคาหรือบริการของโครงการ เปนการพิจ ารณาปริมาณ
สินคาหรือบริการของโครงการทั้งทางดานอุปสงคและอุปทานและนํามาเปรียบเทียบ หากอุปสงคของ
สินคาหรือบริการที่โครงการจะผลิตมีม ากกวาอุป ทานแสดงใหเห็นวาโครงการมีความเปนไปไดใน
การลงทุน ทั้งนี้การพิจารณาทางดานอุปสงคจะรวบรวมขอมูลปริมาณความตองการซื้อสินคาและ
บริการทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งประมาณการแนวโนมอุปสงคในอนาคต
3) ราคาของสินคาหรือบริการของโครงการ เปนการพิจารณาราคาของ
สินคาหรือบริการของโครงการทั้งในอดีตปจจุบันและราคาในอนาคตวามีแนวโนมเปนอยางไร ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพการแขงขัน โครงสรางตลาดของสินคาหรือบริก ารที่โครงการผลิตออกมา รวมทั้ง
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการวาเปนอยางไร
4) ปจ จัยการผลิตและวัตถุดิบ เปนการพิจ ารณาปจ จัยการผลิตหรือ
วัตถุดิบที่โครงการตองใชในการผลิตสินคาหรือบริการ ซึ่งตองพิจารณาทั้งทางดานปริมาณและราคา
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ปจ จัยการผลิตวามีแนวโนม การเปลี่ยนแปลงไปอยางไร โครงสรางตลาดวัตถุดิบที่ใชเ ปนอยางไร
แหลงที่มาของวัตถุดิบที่สําคัญจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศหรือไม การหาวัตถุดิบอื่นทดแทน
เปนไปไดหรือไมอยางไร หากราคาปจจัยการผลิตเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นมากก็จะมีผลกระทบตอตนทุน
การผลิตซึ่งมีผลตอความเปนไปไดของโครงการ
5) แผนการจัดจําหนายและการจัดการทางดานการตลาด พิจ ารณา
แผนการจัดจําหนายและการจัดการทางดานตลาดของโครงการวาเปนอยางไร มีการวางแผนการจัดการ
ทางการตลาดที่นาเชื่อถืออยางไรและมีการวางแผนแนวโนมในอนาคตเปนอยางไร ประมาณการสวนแบง
ทางการตลาดเปนอยางไรและแนวโนมในอนาคต มีชองทางการจัดจําหนายมากนอยแคไหน วิธีการ
จัดจําหนายเปนอยางไรและตองใชตนทุนในการจัดจําหนายและประชาสัมพันธม ากนอยแคไหน
รวมทั้งพิจารณาสถานที่ตั้ง โครงการและสถานที่จัดจําหนายเหมาะสมหรือไมซึ่งจะมีผลตอตนทุน
คาขนสงและคาใชจายทางการตลาดของโครงการ
ดังนั้นการวิเคราะหโครงการทางดานอุปสงคหรือการตลาดเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะพิจารณาความเปนไปไดของโครงการวาจะสามารถบรรลุไดตามวัตถุประสงค
หรือเพื่อใหมั่นใจไดวาเมื่อผลิตสินคาหรือบริการออกมาแลวจะเปนที่ตองการของตลาดหรือมีตลาด
รองรับซึ่งแสดงวาโครงการจะมีรายไดหรือมีผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน
2.1.2.3 การศึกษาความเปนไปไดดานการเงินและเศรษฐศาสตร
เนื่องจากโครงการตองใชงบประมาณหรือตนทุน จึงควรมีแหลงที่มาของ
งบประมาณ และการวิเคราะหรายไดและผลประโยชน วัตถุประสงคของการวิเคราะหทางดานการเงิน
และเศรษฐศาสตร มีดังนี้
1) เพื่อประเมินความคุมคาในการลงทุนของโครงการ
2) เพื่อวิเคราะหสถานะทางการเงินของโครงการและแหลงที่มาของเงินทุน
3) เพื่อพิจารณาการจัดการทางการเงินของโครงการ
4) เพื่ อ ประเมิ น ความคุ ม ค า ในการลงทุ น ของโครงการในการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อวิเคราะหผลกระทบของโครงการวามีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสวัสดิการของสังคม
ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหทางดานการเงินและเศรษฐศาสตร มีดังนี้
1) การประมาณการหรือการคาดคะเนงบการเงินของโครงการ การวิเคราะห
โครงการทางดานการเงินและเศรษฐศาสตรจ ะพิจ ารณาจากการประมาณการงบกระแสเงินสด
การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดเขาและเงินสดออกของโครงการซึ่งจะทําใหวิเคราะหไดวาโครงการมี
รายไดหรือเงินสดไหลเขามาในชวงใดและตองมีรายจายหรือเงินสดไหลออกซึ่งจําเปนตองใชเงินทุน
หรื อ ต อ งกู ยื ม เงิ น ในช ว งเวลาใดมากน อ ยแค ไ หนเพื่ อ จะได ว างแผนจั ด หาเงิ น ทุ น ได ทั น ทํ า ให
การดําเนินงานของโครงการไมตองหยุดชะงักหรือไมมีปญหาทางดานการเงินและสามารถประมาณการ
ไดวาโครงการจะสามารถชําระคืนเงินกูไดเมื่อไหรและมีกําไรหรือคุมทุนในชวงเวลาใด
2) การวิเคราะหแหลงเงินทุนของโครงการ พิจารณาถึงแหลงที่มาของ
เงินทุนของโครงการเนื่องจากการจัดหาแหลงเงินทุนแตละวิธีจะมีตนทุนคาใชจายหรือดอกเบี้ยจาย
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รวมทั้งเงื่อนไขที่แตกตางกันซึ่งจะมีผลกระทบกับกําไรหรือผลตอบแทนของโครงการและหากเปน
โครงการลงทุนของภาครัฐที่ตองใชเงินลงทุนจํานวนมหาศาลซึ่งจําเปนตองจัดหาแหลงเงินทุนจาก
งบประมาณแผนดิน หรือแหลงเงินกูจากภายในและตางประเทศ
3) การวิเคราะหความเสี่ยงและความไมแนนอนของโครงการ เนื่องจาก
การลงทุนของโครงการมีความไมแนนอนขึ้นอยูกับปจจัยทั้งภายในและภายนอกโครงการซึง่ ไมสามารถ
ควบคุ ม ได ดั ง นั้ น การประมาณการงบการเงิ น ต า ง ๆ ของโครงการอาจมี ก ารคาดเคลื่ อ นได
จึงจําเปนตองวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการเพื่อชวยในการตัดสินใจในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
หรือความไมแนนอนเกิดขึ้น โดยอาจจะวิเคราะหความเสี่ยง เชน การวิเคราะหความไว(sensitivity
analysis) การวิเคราะหสถานการณ (scenario analysis)
2.1.2.4 การศึกษาความเปนไปไดดานการบริหารจัดการ
เปนการศึกษาความเหมาะสม และความพรอมดานองคการและการจัดการ
ในประเด็นสําคัญ ของโครงการ การพิจารณากฎเกณฑ เงื่อนไข การวิเ คราะหศัก ยภาพ การวาง
แนวทางในการจัดองคการ และการจัดวางระบบบริหารงานบุคคล วัตถุป ระสงคของการวิเคราะห
โครงการทางดานบริหารจัดการ มีดังนี้
1) เพื่อศึกษาโครงสรางขององคกร
2) เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการบริ ห ารจั ด การและการวางแผนของ
ผูดําเนินโครงการ
3) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและพอเพียงของผูบริหารโครงการและ
บุคลากร
4) เพื่อพิจารณาโอกาสในการไดรับ ความชวยเหลือหรือการสนับสนุน
ทางดานตาง ๆ
ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหทางดานบริหารจัดการ มีดังนี้
1) โครงสรางขององคกร การวิเคราะหโครงการทางดานบริหารจัดการ
จะศึกษาโครงสรางขององคกร หรือการจัดสายงานของโครงการวามีลักษณะอยางไรมีสายงานบังคับบัญชา
ที่ซับ ซอนจนทําใหง านลาชาหรือ ไม และรูป แบบการจัดองคก ารเปนอยางไร เนื่องจากลัก ษณะ
โครงสรางขององคกรบางครั้งจะเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการซึ่งจะมีผลทําใหโครงการยากในการบรรลุ
ตามวัตถุประสงคได
2) การบริห ารจัดการและการจัดสรรบุคลากร พิจ ารณาการบริห าร
จัดการและการจัดสรรบุคลากร ทักษะความรูความชํานาญของผูบริหารโครงการและผูรวมโครงการ
วามีความเหมาะสมและมีการจัดสรรจํานวนบุคลากรอยางเพียงพอหรือไม รวมทั้งความรวมมือกัน
ในการทํางาน การกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ เงินเดือนหรือคาตอบแทนและคาใชจายอื่นๆ
ที่เ กี่ยวกับ บุคคลวาเหมาะสมหรือไมอยางไรและวิเ คราะหศัก ยภาพขององคก ารว าเปนอยางไร
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน
3) ระบบบริหารและควบคุม พิจ ารณาวาโครงการมีระบบบริหารงาน
และการควบคุมติดตามหรือไมอยางไร มีการวางแผนในการติดตามและประเมินผลอยางเหมาะสม
หรือไมอยางไร มีการวางระบบสารสนเทศ ระบบการสื่อสารและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบอยางไร
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แนวทางในการจัดการโครงการทางดานตาง ๆ เนนที่การจัดการในเชิงคุณภาพ การจัดการทางการเงิน
และการบริหารเวลาหรือไมอยางไรซึ่งกระบวนการบริหาร การติดตามและประเมินผลโครงการจะมี
สวนทําใหโครงการสามารถบรรลุผลไดตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนด
4) นโยบายและระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ พิจ ารณาวาในการบริห าร
โครงการมีระเบียบกฎเกณฑหรือขอบังคับอยางไรซึ่งบางครั้งนโยบายหรือระเบียบกฎเกณฑที่โครงการ
จะตองปฏิบัติตามอาจเปนอุปสรรคในการดําเนินโครงการได
5) หนวยงานสนับสนุนและชวยเหลือโครงการ พิจารณาโครงการวามี
ผูสนับสนุนโครงการหรือไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ การเมืองทองถิ่น หนวยงานใดบางหรือไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานภาคเอกชนทั้งภายในและตางประเทศหรือไมอยางไร ทั้งนี้บางโครงการ
อาจมีนโยบายจําเปนที่ตองมีโครงการอยูแลว โครงการนั้นยอมจะไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือ
ทางดานตาง ๆ จากหนวยงานตนสังกัดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
2.1.2.5 การศึกษาความเปนไปไดดานสังคมและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงคของการวิเคราะหโครงการทางดานสังคม
1) เพื่อวิเคราะหผลกระทบของโครงการทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม
2) เพื่อเป นแนวทางในการปรับ ปรุง แก ไขขอบกพรองของโครงการ
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคม ความเปนอยูของชุมชน วัฒนธรรมและความตองการของคนในชุมชน
3) เพื่อวิเคราะหผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งทางบวกและ
ทางลบ
ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหทางดานสังคม มีดังนี้
1) การวิเคราะหผลกระทบของโครงการทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม
โดยศึกษาพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ สภาพแวดลอม ประชากร ลักษณะโครงสรางของสังคม
วัฒนธรรม ทัศนคติและความตองการของชุมชน และประมาณการขอบเขต ขนาดของผลกระทบ
กลุมประชากรที่จะไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ระยะเวลาในการไดรับผลกระทบ และ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งกอนเกิดโครงการและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหลังจากมีโครงการวามี
ผลกระทบอยางไร
2) ประมาณการมูลคาผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งดานบวก
และดานลบ ซึ่งจะใหความสําคัญกับความเสมอภาคและการกระจายรายไดที่เทาเทียมกัน
3) ปรับปรุงแกไขโครงการใหเหมาะสม วิเคราะหหาผลกระทบที่จะมีตอ
สวัสดิการของสังคม โครงสรางของสังคม สถาบัน วิถีการดําเนินชีวิต และสิ่งแวดลอมแลว ยังตองหา
มาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแกไขโครงการใหมีความสอดคลองกับชุมชน ลดผลกระทบทางลบ
ใหเหลือนอยที่สุดนอกจากนี้ ควรประชาสัมพันธ สื่อสารทําความเขาใจกับชุมชนผูไดรับผลกระทบ
4) การติดตามประเมินผล ประมาณการผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นแลว
จะตองมีแผนการในการติดตามประเมินผลวาเปนไปตามที่ป ระมาณการหรือคาดคะเนไวห รือไม
อยางไร เนื่องจากในทางปฏิบัติอาจจะเกิดผลกระทบทางลบอยางอื่นที่มิไดคาดไวลวงหนา
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สรุป ได วาการศึก ษาความเป นไดของโครงการเปนเรื่อ งที่สําคั ญ ที่ผูรั บ ผิดชอบ
โครงการควรศึกษากอนเริ่มดําเนินการ เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอสําหรับตัดสินใจ ลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น ชวยใหมีก ารใชงบประมาณอยางคุมคา ไดโ ครงการที่ดีและมีประสิท ธิภาพ สามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้ การประเมินความเปนไปไดยังชวยใหหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคภายใต
ขอจํากัดในดานงบประมาณ เวลา และลักษณะของผลผลิตของโครงการที่ตองการ
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 กรอบความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ
กระทรวงสาธารณสุขมีกลไกความรวมมือดานสาธารณสุขภายใตกรอบอาเซียน 3
ระดับ คือ ระดับรัฐมนตรี ระดับเจาหนาที่อาวุโส และระดับคณะทํางาน/ผูเชี่ยวชาญ
1) ระดับรัฐมนตรี มีการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health
Ministers Meeting: AHMM) จัดขึ้นเปนประจําทุก 2 ป หมุนเวียนกันเปนเจาภาพตามลําดับอักษร
2) ระดับเจาหนาที่อาวุโส การประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการพัฒนาสาธารณสุข
(Senior Officials Meeting on Health Development: SOMHD) จัดขึ้นเปนประจําทุกป
3) ระดับคณะทํางาน / ผูเชี่ยวชาญ ปจ จุบันอาเซียนมีคณะทํางาน/ผูเชี่ยวชาญ
ภายใต SOMHD จํานวน 11 คณะ ดังนี้
(1) ASEAN Expert Group on Communicable Diseases (AEGCD)
กรมควบคุมโรครับผิดชอบ
(2) ASEAN Task Force on AIDS (ATFOA) กรมควบคุมโรครับผิดชอบ
(3) ASEAN Working Group on Pharmaceuticals Development
(AWGPD) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
(4) ASEAN Expert Group on Food Safety (AEGFS) สํานัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
(5) ASEAN Technical Working Group on Pandemic Preparedness
and Response (ATWGPPR) กรมควบคุมโรครับผิดชอบ
(6) ASEAN Focal Point on Tobacco Control (AFPTC) กรมควบคุมโรค
รับผิดชอบ
(7) ASEAN plus Three Field Epidemiology Training Network (ASEAN
plus Three FETN) กรมควบคุมโรครับผิดชอบ
(8) ASEAN Task Force on Traditional Medicine (ATFTM) กรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกรับผิดชอบ
(9) ASEAN Task Force on Maternal and Child Health (ATFMCH)
กรมอนามัยรับผิดชอบ
(10) ASEAN Task Force on Non–Communicable Diseases (ATFNCD)
กรมควบคุมโรครับผิดชอบ
(11) ASEAN Mental Health Task Force (AMT) กรมสุขภาพจิตรับผิดชอบ
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นอกจากนี้ สาขาความรวมมือที่ไมไดมีการจัดตั้งคณะทํางาน/ผูเชี่ยวชาญ ไดแก
– Increase Access to Health Services for ASEAN People กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพรับผิดชอบ
– Migrant Health สํานักนโยบายและยุทธศาสตรรับผิดชอบ
– Health Impact Assessments (HIA) สํานัก งานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติรับผิดชอบ
– ASEAN Health (e)–Bulletin สํานัก งานพัฒ นานโยบายสุขภาพระหวาง
ประเทศรับผิดชอบ
2.2.2 วาระการพัฒนาสุขภาพอาเซียนหลังป 2558 (ASEAN Post–2015 Health
Development Agenda)
ที่ป ระชุม คณะทํางานภายใตเ จาหนาที่อาวุโ สจากประเทศสมาชิก อาเซียน 10
ประเทศ ได แก บรูไ นดารุส ซาลาม ราชอาณาจัก รกั ม พู ชา สาธารณรั ฐอิน โดนีเ ซีย สาธารณรั ฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแหง สหภาพเมีย นมา สาธารณรั ฐฟลิ ป ปน ส
สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พรอมดวยผูแทนจาก
สํานักเลขาธิการอาเซียน นักวิชาการ หารือและกําหนดวาระการพัฒนาสุขภาพอาเซียนหลังป 2558
โดยมีวิสัยทัศน “ประชาคมอาเซียนที่ยั่ง ยืน มีความหวงใยอาทร และมีสุขภาพดี ” (A Healthy,
Caring and Sustainable ASEAN Community) วาระการพัฒนาสุขภาพอาเซียนหลังป 2558
ประกอบดวย 4 หัวขอหลัก ไดแก
1) การสงเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตสุขภาพดี (Promoting Healthy Lifestyle)
2) การตอบโตภาวะภัย คุก คามสุข ภาพทุ ก รูป แบบ สรา งความเข ม แข็ง ระบบ
สุขภาพ (Responding to All Hazards and Emerging Threats)
3) การเขาถึงบริการการดูแลรักษา (Strengthening Health Systems and Access
to Care)
4) สรางความเชื่อมั่นอาหารปลอดภัยภายในภูมิภาค (Ensuring Food Safety)
ประเทศไทยไดกํ า หนดมาตรการด า นสาธารณสุ ข ชายแดนฯ และหน ว ยงาน
รับผิดชอบหลัก ดังตารางที่ 1 พบวามีมาตรการดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพบรรจุใน
ทั้งสามแผนงาน
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ตารางที่ 1 มาตรการดานสาธารณสุขชายแดนและแรงงานตางดาวตามแผนงานประชาคมอาเซียน
ภายหลังป 2558 (พ.ศ. 2559–2563)
ประเด็น/มาตรการหลัก

ประเด็น/มาตรการยอย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงสาธารณสุข

1) แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
– การสงเสริมการใชประโยชน การสรางเสริมระบบการควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑ
และโอกาสจากประชาคม
สุขภาพ
เศรษฐกิจอาเซียน
2) แผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)
กระทรวงกลาโหม
– การบริหารจัดการชายแดน พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสาธารณสุขสําหรับ
กระทรวงสาธารณสุข
ประชากรตางดาว
- พัฒนาความรวมมือ การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคตามแนวชายแดนและชองทางผานแดน
- ปองกันและเฝาระวังการนําเขา–สงออกอาหารและยา
ปลอมและต่ํากวามาตรฐานตามแนวชายแดนและ
ชองทางผานแดน
3) แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
– ความเทาเทียมในการเขาถึง - การเสริมสรางศักยภาพการเปนเมืองศูนยกลางบริการ กระทรวงสาธารณสุข
และโอกาสสําหรับทุกคน
สุขภาพในอาเซียน
และการสงเสริมและคุมครอง - การเสริมสรางระบบประกันสุขภาพ การสงเสริมการ
สิทธิมนุษยชน
เขาถึงบริการและการดูแลตนเอง
– เสริมสรางสมรรถนะในการตั้ง - การพัฒนาการเฝาระวัง การสํารวจโรค การตรวจพิสูจน กระทรวงสาธารณสุข
รับและปรับตัวเขากับ
และอนามัยสิ่งแวดลอม
แนวโนมการเปลี่ยนแปลง - การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน
และความทาทายใหมๆ ที่
อุบัติขึ้นรวมกัน
– เสริมสรางความสามารถใน - การสงเสริมในประเด็นที่ไทยมีความเขมแข็งโดดเดน กระทรวงสาธารณสุข
การสรางสรรคนวัตกรรม
ไดแก การพัฒนา ควบคุม กํากับดูแลสินคา/บริการ/
อยางตอเนื่องและเปนสมาชิก ผลิตภัณฑสุขภาพ
ของประชาคมโลกที่มีความ
กระตือรือรน
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2.2.3 ความสัมพันธระหวา งประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมีย นมาดา น
สาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมามีความรวมมือดาน
สาธารณสุขระดับทวิภาคีและพหุภาคีมาอยางตอเนื่อง โดยไดมีการหารือทั้งในระดับผูบริหาร ระดับ
ผูป ฏิบัติง าน และระหวางหนวยงานที่เ กี่ยวของบริเ วณชายแดน เพื่อพัฒ นาความรวมมือในการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุขของทั้งสองประเทศอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน
1) บันทึกการหารือระหวางกระทรวงสาธารณสุขไทยและเมียนมา เมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม พ.ศ. 2543 กระทรวงสาธารณสุขไทยและเมียนมาไดมีการลงนามบันทึกการหารือ ณ
จังหวัดเชียงใหม ในการประชุมความรวมมือดานสาธารณสุขไทย–เมียนมาระดับรัฐมนตรี ซึ่งการประชุม
ดังกลาวจัดขึ้นเพื่อ (1) ขยายความรวมมือดานสาธารณสุ ขระหวางสองประเทศ โดยเนนเรื่องโรค
มาลาเรีย เอชไอวี/เอดส และวัณโรค (2) จัดเตรียมแผนปฏิบัติการรวมดานสาธารณสุขชายแดน และ
(3) จัดตั้งกลไกความรวมมือระดับประเทศ และระดับทองถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดน
2) การประชุมระดับรัฐมนตรีวาดวยความรวมมือดานสาธารณสุขไทย–เมียนมา
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ เมืองมัณฑะเลย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยในการประชุม
ครั้งนี้ ไดมีการจัดทํา Memorandum of Understanding on Health Cooperation ระหวาง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ (นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค และ Dr.Pe Thet
Khin) เพื่อประสานความรวมมือกันในดานตาง ๆ ดังนี้
– การปองกันและควบคุมอาหารและยาที่ไมไดมาตรฐาน
– ผลิตภัณฑทางการแพทยและเครื่องสําอาง
– การแพทยแผนโบราณ
– การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ และโรคอุบัติใหมตามแนวชายแดน
– การสงเสริมสุขภาพ
– การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสําหรับแรงงานตางดาวตามแนวชายแดน
3) การประชุมทวิภาคีระดับรัฐมนตรีวาดวยความรวมมือดานสาธารณสุขระหวาง
ไทย–เมียนมา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23–24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดเชียงราย โดยเปนการ
รับทราบผลการดําเนินกิจกรรมความรวมมือตาม MOU ขางตน และมีการเสนอกิจกรรมความรวมมือ
ดานสาธารณสุขหลายประเด็น
4) ความรวมมือในการวิจัยดานแมและเด็ก องคการอนามัยโลก UNICEF และ
UNFPA พบวาที่เมียนมามีอัตราเสียชีวิตของมารดาและทารกจํานวนมาก โดยมีสาเหตุจากตกเลือด
หลังคลอด ติดเชื้อ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ นอกจากนี้ ยังพบวาหญิงตั้งครรภใชบริการดาน
สาธารณสุขจากภาครัฐจํานวนนอยมาก เพราะสวนใหญแลวนิยมรับบริการจากแพทยพื้นบาน (เชน
หมอตําแย) ในการนี้ องคการอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต (WHO SEARO)
กระทรวงสาธารณสุขเมียนมา และกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย จึงรวมกันตั้งคณะทํางานดาน
วิชาการเพื่อเรงแกปญหาดังกลาว โดยไดรับการสนับสนุนดานคาใชจายในการดําเนินงานจาก Global
Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) และ Health System Strengthening (HSS)
for Myanmar โครงการวิจัยนี้มีชื่อวา “A feasibility study of the Community Health Initiative
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for Maternal and Child Health in Myanmar” ดําเนินงานโดยทบทวนเอกสาร การประชุมหารือ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ออกแบบแนวทางดําเนินงาน เก็บขอมูลที่จําเปนในพื้นที่ ปรับแนวทางดําเนินงาน
และทดสอบในพื้นที่นํารอง โดยมาตรการแกไขปญหาที่ไดจากการวิจัยคือกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา
จัดทํา vouchers แจกให ห ญิง ตั้ง ครรภแ ละหญิง วั ยเจริ ญ พัน ธุ ผ านคนกลาง เชน อาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ผูนําชุมชน พระ ฯลฯ ซึ่งครอบคลุมการใหบริการดานสาธารณสุขโดยไมเสีย
คาใชจาย ประกอบดวย การฝากครรภจํานวน 4 ครั้ง การคลอดบุตร การดูแลหลังคลอดจํานวน 1 ครั้ง
และคาใชจายในการเดินทางมารับบริการ คาดวาจะสามารถเพิ่มความตระหนักในการดูแลครรภ และ
การเขาถึงบริการสาธารณสุขกับบุคลากรทางการแพทยของหญิงตั้งครรภ ซึ่งจะนําไปสูการลดอัตรา
การตายของแมและเด็กในเมียนมาได
2.2.4 ปญหาการปลอมปนยาสเตียรอยดในยาแผนโบราณและยาสมุนไพร
2.2.4.1 ปญหาในประเทศไทย
ผลิตภัณฑสุขภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งยาแผนโบราณและยาสมุนไพรถูก
ปลอมปนดวยสเตียรอยดเปนปญหาสาธารณสุขในประเทศไทยที่มีมานานกวาสี่สิบป และทวีความรุนแรง
มากขึ้น มีร ายงานการศึก ษาวิจั ยถึงผลกระทบของยาสเตียรอยดตอสุขภาพประชาชนและภาระ
ทางการเงินของประเทศ ในภาพรวมพบวา ประชาชน 1,000 คน มีผูที่มีปญหาจากการใชสเตียรอยด
ไมเหมาะสม 93 คน และมีอัตราการตายจากการใชสเตียรอยดอยางไมเหมาะสม รอยละ 6.4 โดยพบ
ปญหาการใชสเตียรอยดในทางที่ผิดในทุกภาคของประเทศ สาเหตุที่ชักนําใหผูปวยใชยาที่ปลอมปน
สเตียรอยดโดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทยสวนใหญคือใชรักษาอาการปวดกลามเนื้อหรือขอ เมื่อผูปวย
เกิดผลขางเคียงจากการใชยาที่ป ลอมปนสเตียรอยดทําใหตองเขารับการรัก ษาตัวในโรงพยาบาล
กอใหเ กิดภาระงานแกบุคลากรทางการแพทย และเกิดคาใชจายทางการแพทยที่รัฐตองรับภาระ
เปนเงินถึง 1,900 ลานบาทตอป
สํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนหนวยงานหลัก
ของประเทศไทยในการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพ เชน ยาแผนปจจุบัน ยาแผนโบราณ ฯลฯ ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของระบบเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพของประเทศไทย โดยประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานดานสาธารณสุขหลายแหง เชน สํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ ในแตละป สํานักยาและวัตถุเสพติด ไดรับตัวอยางยาแผนโบราณ
จาก อย. และผูบริโภค เพื่อตรวจวิเคราะหการปนปลอมสเตียรอยด (ไดแก dexamethasone และ
prednisolone) พบวา ระหวางป พ.ศ. 2557–2560 ตัวอยางยาแผนโบราณที่ตรวจวิเคราะหพบการ
ปลอมปนสเตียรอยด รอยละ 13–30
2.2.4.2 ปญหาในตางประเทศ
ปจจุบัน ยาจากสมุนไพร อาหารเสริม และเครื่องสําอางจากประเทศแถบ
เอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศจีนไดมีการจัดจําหนายไปทั่วโลก รวมถึงประเทศในแถบยุโรป
และอเมริกา ทั้งทางชองทางที่ถูกตองตามกฎหมาย และการลักลอบจําหนายตามแนวเขตชายแดน
หรือจําหนายผานทางอินเตอรเน็ต โดยฉลากผลิตภัณฑอาจไมระบุสวนประกอบที่ชัดเจน หรือระบุวามี
สวนประกอบจากสมุนไพร ทําใหผูบริโภคหลงเชื่อและใชอยางขาดความระมัดระวัง จนกอใหเกิด

16
ผลขางเคียง ซึ่งอาจมีเพียงอาการเล็กนอย เชน ผื่นคัน ไปจนถึงผลขางเคียงตอระบบหัวใจและหลอดเลือด
และเสียชีวิต
รายงานวิจัยเรื่องปญหาการปลอมปนยาแผนปจจุบันและสเตียรอยดใน
ผลิตภัณฑสุขภาพจากหองปฏิบัติการพิษวิทยาระดับตติยภูมิ ฮองกง (Tertiary Referral Clinical
Toxicology Laboratory, Hong Kong) พบวาตั้งแตป พ.ศ.2548–2558 มีจํานวนผูปวยไดรับ
อันตรายจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพที่มีการปนปลอมยาแผนปจจุบันจํานวน 404 ราย เมื่อทําการ
สืบสวนพบวายาแผนปจจุบันที่นํามาปนปลอมมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก ยาตานการอักเสบชนิดที่
ไมใชสเตียรอยด (non–steroidal anti–inflammatory drug, NSAID) รอยละ 17.7 ยาที่มีผลทําให
เบื่ออาหาร (anorectics) รอยละ 15.3 สเตียรอยด รอยละ 13.8 กลุมผลิตภัณฑสุขภาพที่ตรวจพบ
การปนปลอมยาแผนปจจุบันมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก ยาลดน้ําหนัก (รอยละ 36.8) ยาแกปวดขอ
และรักษาโรคเกาท (รอยละ 22.8) ยารักษาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ (รอยละ 9) นอกจากนี้ ยังมี
รายงานวิจัยจากตางประเทศหลายฉบั บ รายงานเกี่ยวกับ การปนปลอมของยาสเตียรอยดและยา
แผนปจจุบัน รวมถึงผลขางเคียงที่เกิดขึ้น จะเห็นไดวาปญหาสเตียรอยดปลอมปนในผลิตภัณฑสุขภาพ
ไมเพียงเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศไทยหรือประเทศในแถบเอเชียเทานั้น แตเปนปญหาที่
แพรกระจายไปทั่วโลก
2.2.5 ชุดทดสอบสเตียรอยด
วิธีตรวจหาสเตียรอยดที่ป นปลอมในยาแผนโบราณสามารถทําไดห ลายวิธี เชน
Thin Layer Chromatography (TLC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
ซึ่งตองดําเนินการในหองปฏิบัติการโดยนักวิเคราะหที่เชี่ยวชาญ ดําเนินการตามวิธีการปฏิบัติงานที่ได
มาตรฐานสากล และใชเครื่องมือตรวจวิเคราะหที่มีราคาสูง จึงสงผลใหการตรวจวิเคราะหใชเวลานานถึง
25 วันทําการ โดยมีอัตราคาบริการตรวจวิเคราะห 1,500 บาท/ตัวอยาง ดังนั้น แนวทางการตรวจ
วิเคราะหดังกลาว จึงยังไมตอบสนองตอการแกไขปญหาการปลอมปนยาสเตียรอยดในยาแผนโบราณ
หรือยาสมุนไพรไดอยางทันทวงที กรมวิทยาศาสตรการแพทยซึ่งมีบทบาทเปนหองปฏิบัติการอางอิง
ระดับชาติ (National Laboratory) จึงไดวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบสเตียรอยด (Steroid Test Kit)
(ภาพที่ 1) สําหรับตรวจหาการปลอมปนยาสเตียรอยดในยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพร โดยชุด
ทดสอบนี้เปนชุดทดสอบอยางงาย ทราบผลเร็ว สามารถใชตรวจสอบไดดวยตนเอง ราคาถูก (65 บาท/
ชุดทดสอบ) ผลิตภัณฑนี้จึงชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เนื่องจากประชาชนเปน
ผูตรวจและทราบผลดวยตนเอง ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึง พอใจแก
ผูรับบริการไดดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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ภาพที่ 1 ชุดทดสอบสเตียรอยด
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการตรวจวิเคราะหสารสเตียรอยดในหองปฏิบัติการและการใชชุดทดสอบ
อยางงาย
หัวขอ
เครื่องมือสําหรับตรวจวิเคราะห
สถานที่ในการตรวจวิเคราะห
ผูตรวจวิเคราะห
ระยะเวลาทราบผล
คาใชจายตอ 1 ตัวอยาง
ความสะดวก
ความปลอดภัย

ตรวจสารสเตียรอยดใน
หองปฏิบัติการ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร
ตรวจในหองปฏิบัตกิ ารที่ได
มาตรฐาน
นักวิเคราะห
25 วันทําการ
1,500 บาท
สงตัวอยางไปที่
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
นักวิเคราะหสัมผัสกับ
สารเคมีอันตราย

ตรวจสารสเตียรอยดดวย
ชุดทดสอบอยางงาย
ชุดทดสอบอยางงาย
ไมจํากัดสถานที่ตรวจ
ประชาชนทั่วไป
15 นาที
65 บาท
สั่งซือ้ ชุดทดสอบอยางงาย
ทางไปรษณีย
ผูตรวจไมตอ งสัมผัสกับ
สารเคมีอันตราย

ผลงานการพัฒนาชุดทดสอบสเตียรอยดในครั้งนี้ถือวาเปนนวัตกรรมที่ชวยแกไข
ปญหาสาธารณสุขในประเทศไทยไดเปนอยางดี และยังชวยใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยมีรายไดซึ่ง
สามารถนําไปใชในการสนับสนุนดานงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิจัยนี้ไดรับรางวัลผลงานวิชาการ
ยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2553 และรางวัลคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนดีเดน ประเภทนวัตกรรมการใหบริการ ประจําป พ.ศ. 2554 จากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดดําเนินการผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดจําหนายใน
ประเทศมาตั้ง แตป พ.ศ. 2552 โดยจํานวนการผลิตเพิ่มขึ้นทุกป จนถึงปจจุบันไดผลิตชุดทดสอบ
สเตียรอยดจําหนายแกประชาชนทั่วไปและหนวยงานของรัฐไปแลวมากกวา 300,000 ชุด (แผนภูมิที่ 1)
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แผนภูมิที่ 1 จํานวนชุดทดสอบสเตียรอยดทผี่ ลิตโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย
2.2.6 ตัวอยางแนวทางการสนับสนุนชุดทดสอบโดยองคกรระหวางประเทศ
จากการแพรร ะบาดของเชื้อไวรัส HIV ไปทั่วโลก หนวยงานที่เกี่ยวของจึงตอง
รวมมือกันทั้งในดานการปองกันและรักษา ผูติดเชื้อระยะแรกอาจไมรูตัวเนื่องจากหลังติดเชื้อ 2–4
สัปดาห ผูปวยจะมีอาการคลายไขหวัด มีผื่นแดง เจ็บคอ ปวดกลามเนื้อ และอาการเหลานี้จะหายไปเอง
หากไมไดพบแพทยเพื่อตรวจรางกายและซักประวัติอยางละเอียดก็จะไมทราบวาติดเชื้อ HIV จึงอาจ
แพรเชื้อใหผูอื่นได
การตรวจคัดกรองเพื่อหาผูติดเชื้อจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญลําดับแรกในการคนหา
ผูติดเชื้อ และนําเขาสูกระบวนการรักษา แนวทางการตรวจคัดกรองที่ดีควรใชอุป กรณที่ใชงานงาย
ประหยัด ใหผลถูกตอง เชื่อถือได บริหารจัดการงาย (เชน ไมตองแชน้ํายา/อุปกรณในตูเย็น ไมตองใช
บุคลากรที่มีความชํานาญสูง ไมตองตรวจในหองปฏิบัติการฯลฯ) การตรวจกรอง HIV ในปจจุบันจึง
เปลี่ยนจากการตรวจในหองปฏิบัติการไปเปนการใชชุดทดสอบ rapid test ที่สามารถใชงานไดทุก
สถานที่
ปจจุบัน มีผูผลิตชุดทดสอบ HIV หลายราย ซึ่งมีราคาและคุณภาพแตกตางกันไป
การที่องคกรระหวางประเทศจะดําเนินการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนใหกับประเทศกําลังพัฒนาจึงตองมี
กระบวนการที่ทําใหมั่นใจวาไดชุดทดสอบที่มีคุณภาพ และคุมคา ขั้นตอนการประเมิน มีดังนี้
1) ประเมินคุณภาพชุดทดสอบ
เนื่องจากชุดทดสอบ HIV มีหลากหลายชื่อการคาและผูผลิต จึงจําเปนตอง
ประเมินคุณภาพชุดทดสอบตามขั้นตอนตอไปนี้ (1) ประเมินคุณภาพชุดทดสอบ (2) ตรวจสอบ
มาตรฐานโรงงานผลิต (3) ตรวจสอบคุณภาพของชุดทดสอบในทุกรุนผลิต 4) เฝาระวังคุณภาพชุด
ทดสอบหลังออกสูตลาด (แผนภูมิที่ 2)
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แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพชุดทดสอบ
2) คัดเลือกชุดทดสอบ
คุณลัก ษณะของชุดทดสอบที่เ ลือกควรเหมาะกับ ผูใชและพื้นที่ใชง าน เชน
ขั้นตอนการใชงานและเตรียมตัวอยางไมยุงยากซับซอน แสดงผลการตรวจถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว
คุณภาพคงที่ ไมแปรเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ ไมจําเปนตองเก็บในตูเย็น มีความไวและความจําเพาะที่ดี
แปลผลงาย เก็บรักษางาย หลังจากใชแลวไมกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
3) แบบประเมินคุณภาพชุดทดสอบ
แบบประเมินคุณภาพชุดทดสอบใชสําหรับเฝาระวังคุณภาพชุดทดสอบและ
ตรวจหาสาเหตุของขอผิดพลาดวาเกิดจากชุดทดสอบ ผูใชงาน หรือสถานที่ใชงาน ฯลฯ แบบประเมินฯ
ควรมีลักษณะที่งายตอการใชงาน ไมเปนภาระแกผูปฏิบัติงานในการกรอกขอมูล เปนแบบเดียวกันใน
ทุกสถานที่ใชงาน มีขอมูลที่จําเปนครบถวน (เชน ชื่อการคา รุนผลิต วันที่หมดอายุ ชื่อเจาหนาที่ผูทํา
การตรวจ สถานที่ตรวจ ผลการตรวจ (บวก/ลบ) ฯลฯ)
4) การประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก
การประเมินคุณภาพการใชงานชุดทดสอบโดยหนวยงานภายนอก ประกอบดวย
การดําเนินงาน 3 รูปแบบ ไดแก (1) การที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขารวมทดสอบความชํานาญดาน
การตรวจวิเคราะห (2) การเยี่ยมสํารวจโดยผูเชี่ยวชาญ (3) การทดสอบตัวอยางซ้ําโดยหองปฏิบัติการ
ยืนยันผล ซึ่งขั้นตอนเหลานี้อาจใชเวลาและงบประมาณมาก จึงอาจพิจารณาดําเนินการเฉพาะสถานที่
ที่มีผลการตรวจนาสงสัยหรือไมไดคุณภาพ
5) การตรวจสอบคุณภาพของชุดทดสอบในรุนผลิตใหม
คุณ ภาพชุ ด ทดสอบแต ล ะรุ น ผลิ ต อาจมี ค วามแตกต า งกั น จึ ง จํ า เป น ต อ ง
ตรวจสอบคุณภาพของชุดทดสอบในรุนผลิตใหมกอนที่จะทําการจัดซื้อจํานวนมาก โดยหนวยงานที่
เกี่ ยวขอ งในการดู แลคุณ ภาพชุ ด ทดสอบควรมี นโยบายดํา เนิ น การหากพบชุด ทดสอบที่ไ มผ า น
มาตรฐาน
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6) การเฝาระวังคุณภาพชุดทดสอบหลังออกสูตลาด
เปนการเฝาระวังคุณภาพชุดทดสอบภายหลังการจัดซื้อ ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพ
ชุดทดสอบอาจลดลงจากการขนสง อุณหภูมิ ความชื้น การเก็บรักษาที่ไมเหมาะสม อาจดําเนินการ
โดยสุมตรวจคุณภาพชุดทดสอบจากสถานที่ใชงาน
7) การฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
การฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถชวยใหผลการดําเนินการมีความถูกตอง
มากยิ่งขึ้น โดยควรอบรมเจาหนาที่ใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามคําแนะนํา วิธีการตรวจ
การเก็บรักษา การแปลผล การรายงานผล การแกไขปญหาที่พบบอย
โครงการ STAR (The Unitaid–funded HIV Self–Testing Africa)4 เปนตัวอยาง
ที่ดีของการสนับสนุนชุดทดสอบ HIV โดยองคกรระหวางประเทศ โครงการ STAR มีวัตถุประสงคเพื่อ
กระตุนตลาดชุดทดสอบ HIV ดวยตนเอง (HIV self–testing (HIVST)) เฟสแรกมีร ะยะเวลา
ดํ า เนิ น การ 5 ป (พ.ศ.2558–2560) เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ระจายชุ ด ทดสอบอย า งมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองตามหลักจริยธรรม ประมาณการขนาดของตลาด กระตุนผูผลิตชุดทดสอบ HIV
ดวยตนเอง และขยายการใช (scale up) ชุดทดสอบ HIV ดวยตนเองไปทั่วโลก
โครงการ STAR ไดรับการสนับสนุนชุดทดสอบ HIVST จาก Unitaid5 จํานวน 4.8
ลานชุด เพื่อนําไปกระจายในประเทศแถบอาฟริกา ไดแก Malawi, Zambia, Zimbabwe, South
Africa, Lesotho และ Swaziland ภายในป พ.ศ. 2563 โดยมีการดําเนินการและผลการดําเนินการ
โดยสรุป ดังนี้
1) สรางหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัย การยอมรับ HIVST ความ
เปนไปได และความคุมคาของ HIVST
2) ทดลองกระจาย HIVST จํานวน 7 รูปแบบ เพื่อวิเคราะหตนทุน ความพึงพอใจ
ของผูใหบริการและผูรับบริการ และผลกระทบตอการปองกันและการเขารับการรักษา
3) ขอมูล จากโครงการ STAR นําไปเสนอตอองคก ารอนามัย โลกเพื่ อจัดทํ า
คําแนะนําดานชุดทดสอบ HIV ดวยตนเอง
4) ผลจาการดําเนินการโครงการ STAR ชวยใหเกิดความตองการใช HIVST ทั่วโลก
สงผลใหราคา HIVST ต่ําลง และยังชวยใหแตละประเทศยอมรับนโยบายการใช HIVST มากขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม ทําใหท ราบวาปญ หายาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร
ปลอมปนสเตียรอยดเ ปนปญ หาที่พบไดในหลายประเทศ การขยายชุดทดสอบสเตียรอยดไปยัง
ประเทศอื่นๆ ผานชองทางการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศดานสาธารณสุขจึงเปนเรื่องที่
นาสนใจ โดยควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในบริบทของประเทศไทยผานกรณีศึกษาการขยายชุดทดสอบ
สเตียรอยดไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ดังแผนภูมิที่ 3
4

London School of Hygiene & Tropical Medicine, HIV self-testing Africa 2017, [Online], 2017,
Available from: http://hivstar.lshtm.ac.uk/ [2018, June 4].
5
Unitaid เปนองคกรระดับพหุภาคีภายใตองคการอนามัยโลก จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2549 โดยรัฐบาลประเทศบราซิล ชิลี
ฝรั่งเศส นอรเวย และสหราชอาณาจักร มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการปองกันและเขาถึงยารักษาวัณโรค เอชไอวี/
เอดส มาลาเรีย และไวรัสตับอักเสบซี
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การศึกษาความเปนไปได
ดานเทคนิค
- ประสิทธิภาพชุด
ทดสอบสเตียรอยด
- การผลิต
- ตนทุนการผลิต

การศึกษาความเปนไปได
ดานการตลาด
- นโยบายดานการเฝา
ระวังผลิตภัณฑสุขภาพ
ของตลาดเปาหมาย
- ความตองการสินคาของ
ตลาดเปาหมาย

การศึกษาความเปนไปได
ดานการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการการผลิต
- เงื่อนไขการถายทอด
เทคโนโลยีใหผูประกอบการ
- ชองทางการขยายชุดทดสอบ
และการสนับสนุนงบประมาณ
จากหนวยงานอื่น เชน องคกร
ระหวางประเทศ

แผนภูมิที่ 3 กรอบแนวคิดการศึกษาความเปนไปไดของการขยายชุดทดสอบสเตียรอยดไปยังเมียนมา

บทที่ 3
ผลการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใหขอมูลในการศึกษาเชิงคุณภาพมีจํานวน 5 ทาน ไดแก
1. ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข
2. ผูพัฒนาชุดทดสอบสเตียรอยด กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
3. กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
4. ผูบริหาร บริษัท ยู แอนด วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด) จํากัด
5. ผูบริหาร องคการเภสัชกรรม
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางขางตนและการทบทวนเอกสาร เมื่อนํามา
วิเคราะหและจําแนกเนื้อหาตามความเปนไปไดทั้ง 3 ดานที่ศึกษา ไดแก ดานเทคนิค ดานการตลาด
และดานการบริหารจัดการ สามารถสรุปได ดังนี้
3.1 ความเปนไปไดดานเทคนิค
ชุดทดสอบสเตียรอยดที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยอาศัยหลักการของอิมมูโนโครมาโตกราฟ (immunochromatography, IC) สามารถใชตรวจสอบสเตียรอยดที่ป ลอมปนใน
ยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได 2 ชนิด คือ เด็กซาเมทาโซน (dexamethasone) และเพรดนิโซโลน
(prednisolone) โดยใหคาความถูกตองมากกวารอยละ 99 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีโครมาโทกราฟ
ชนิดชั้นบาง (thin layer chromatography, TLC)
การผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดสามารถผลิตไดทั้งระดับ หองปฏิบัติการและระดับโรงงาน
โดยวัตถุดิบการผลิตทั้งหมดสั่งซื้อไดจากผูแทนจําหนายภายในประเทศไทย สวนสารเคมีเพื่อทําให
เกิดปฏิกิริยาและเกิดสี สามารถเตรียมไดเองในหองปฏิบัติการ สถานที่สําหรับผลิตเปนเพียงหองสะอาด
ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได โดยหากยายการผลิตไปที่โรงงาน จะใชเวลาในการเตรียม
บุคลากร เครื่องมือ สถานที่ และบรรจุภัณฑราว 3–6 เดือน ก็จะสามารถผลิตเพื่อจําหนายได โดยมี
คาลงทุนเครื่องมือเพิ่มประมาณ 3 ลานบาท
ชุดทดสอบสเตียรอยดมีอายุ 2 ปนับจากวันผลิต โดยวันหมดอายุระบุไวที่ซองของผลิตภัณฑ
การเก็บรักษาไมจําเปนตองแชเย็น เพียงเก็บไวที่อุณหภูมิไมรอนจัด และไมฉีกซองจนกวาจะใชงาน
เพราะชุดทดสอบไวตอความชื้นมาก ซึ่งจะทําใหชุดทดสอบเสียสภาพและใชงานไมได
ในดานการใชงาน ผูใชชุดทดสอบไมจําเปนตองไดรับการอบรมเปนพิเศษ เพียงปฏิบัติตาม
คูมือที่แนบในกลอ งผลิตภัณ ฑ ซึ่ง จะทราบผลภายใน 15 นาที ประเทศไทยมี ก ารใชชุ ดทดสอบ
สเตียรอยดนี้มาตั้งแตป พ.ศ. 2552 จนถึงปจจุบัน ผูใชงานมีทั้งประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน บุคลากรทางการแพทย ฯลฯ ผลการประเมินพบวาผูใชงานมีความพึงพอใจการใช
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ชุดทดสอบในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.3 จาก 5 คะแนน) เนื่องจากใชงานงาย แปลผลงาย
มีประโยชนในการแกไขปญหายาแผนโบราณปลอมปนสเตียรอยด อยางไรก็ดี ผูใชงานมีความคิดเห็นวา
ราคาชุดทดสอบควรมีราคาต่ํากวานี้ (ชุดทดสอบมีราคา 65 บาทตอชุด) เนื่องจากการดําเนินงานดาน
เฝาระวังตองใชชุดทดสอบจํานวนมาก
ชุดทดสอบสเตียรอยดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชตรวจคัดกรองเบื้องตนเพื่อตรวจวามีการปนปลอม
dexamethasone หรือ prednisolone ในยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรหรือไม หากพบผลบวก
ควรสง ตรวจยืนยันผลไปยังหองปฏิบัติการ ซึ่งจะทําการตรวจวิเคราะหด วยวิธีโครมาโทกราฟชนิด
ของเหลวประสิทธิภาพสูง (high performance liquid chromatography, HPLC) อยางไรก็ดี
สถานการณการปนปลอมสเตียรอยดของผลิตภัณฑสุขภาพในทองตลาด ไมจํากัดเพียงผลิตภัณฑ ยา
สมุนไพร และอาหารเสริมเทานั้น แตพบวามีการปนปลอมสเตียรอยดในผลิตภัณฑเ ครื่องสําอางดวย
ซึ่งชุดทดสอบสเตียรอยดนี้มีขอจํากัดในการตรวจสารสเตียรอยดในเครื่องสําอาง เนื่องดวยชุดทดสอบ
นี้ไมจําเพาะตอสเตียรอยดที่ลักลอบใสในเครื่องสําอางซึ่งมีไดหลายชนิด ซึ่งเรื่องนี้เปนหนึ่งในหลาย
ประเด็นที่ผูประกอบการใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจรับหรือไมรับการถายทอดเทคโนโลยี
โดยสรุป ชุดทดสอบสเตียรอยดที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยนี้มีความถูกตองใน
การตรวจสอบการปนปลอม dexamethasone และ prednisolone ในยาแผนโบราณและสมุนไพร
การผลิตและขยายชุดทดสอบสเตียรอยดไปยัง ประเทศแถบอาเซียนมีความเปนไปไดท างเทคนิค
เนื่องจากสามารถหาซื้อวัตถุดิบไดภายในประเทศ กระบวนการผลิตไมซับซอน ชุดทดสอบเก็บรักษางาย
และใชงานงาย สามารถผลิตไดในโรงงาน ซึ่งการผลิตในระดับโรงงานจะไดตนทุนของชุดทดสอบที่ต่ํากวา
การผลิตในหองปฏิบัติการ เนื่องจากการผลิตจํานวนมากทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy
of scale)
3.2 ความเปนไปไดดานการตลาด
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับ ปญ หาการปนปลอมสเตียรอยดในยาแผนโบราณของ
ประเทศในแถบอาเซียนพบวาหลายประเทศพบปญหาทํานองเดียวกัน ในประเทศมาเลเซียมีการลักลอบ
จําหนายยาแผนโบราณที่ไมมีทะเบียน ซึ่งมีแหลงผลิตจากทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน ขอมูล
สถิติของกระทรวงสาธารณสุขประเทศมาเลเซียพบวา รอยละ 37 ของผูปวยโรคไตมีความสัมพันธกับ
การใชยาสเตียรอยดเ ปนระยะเวลานาน และยัง พบวายาสมุนไพรที่ไมมีทะเบียนมีก ารปนปลอม
สเตียรอยด รอยละ 95 สวนประเทศปากีสถาน ขอมูลจากการสํารวจแบบตัดขวางในป พ.ศ. 2553–
2554 พบวา ยาแผนปจจุบันและยาสมุนไพรที่จายยาโดยหมอเถื่อนมีการปลอมปนสเตียรอยด (ไดแก
dexamethasone prednisolone) รอยละ 21 สวนประเทศอินเดียพยวายาแผนโบราณที่ไมมี
ทะเบียนมีการปนปลอมสเตียรอยด รอยละ 55 ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของประเทศเหลานี้มิไดนิ่งนอนใจตอปญหาการปนปลอมสเตียรอยดที่เกิดขึ้น มีการดําเนินการ
เฝาระวังโดยหนวยงานภาครัฐและการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดขอมูลนําเขาสําหรับการตัดสินใจดําเนิน
มาตรการตาง ๆ นอกจากนี้ยัง พบวาในประเทศตาง ๆ เหลานี้มีแนวทางการตรวจวิเคราะหยาที่
ปลอมปนสเตียรอยด ดวยการตรวจในหองปฏิบัติการที่ใชเวลาคอนขางนานและตนทุนสูง โดยไมพบ
รายงานเรื่องการใชชุดทดสอบสเตียรอยดในการเฝาระวัง
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เมียนมามีก ารใชยาแผนโบราณ และพบป ญ หาการปลอมปนสเตียรอยดเ ชนเดี ยวกั บ
ประเทศไทย The Department of Food and Drug Administration (FDA) เมียนมามีนโยบาย
และระบบการเฝาระวังคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพในทองตลาด (post marketing surveillance) ซึ่งมี
ความตระหนักและมีความพยายามในการแกไขปญหาดังกลาว โดย FDA เมียนมาไดเคยติดตอมายัง
ศูนยชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อขอใบเสนอราคาชุดทดสอบสเตียรอยดสําหรับใชใน
การเฝาระวังการปลอมปนสเตียรอยดในยาแผนโบราณ แสดงใหเห็นวามีความตองการใชชุดทดสอบ
สเตียรอยดโดยหนวยงานรัฐบาลของเมียนมา นอกจากนี้ ยังพบการแพรระบาดของผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่ปลอมปนสเตียรอยดในกลุมประเทศอาเซียนและทั่วโลก จึงคาดวาจะมีความตองการใชชุดทดสอบ
สเตียรอยดในอีกหลายประเทศ
จากการสืบคนขอมูลและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ยังไมพบวามีผูผลิตผลิตภัณฑเชนเดียวกันนี้
ในประเทศอื่น ดัง นั้น กรมวิท ยาศาสตรการแพทย ประเทศไทย จึงนาจะเปนหนวยงานเดียวใน
อาเซียนที่ผลิตชุดทดสอบสําหรับตรวจสอบการปลอมปนสเตียรอยดในยาแผนโบราณเพื่อจําหนาย
สวนทางดานผูประกอบการมีความเห็นในทิศทางเดียวกันคือชุดทดสอบสเตียรอยดนมี้ ศี กั ยภาพทีจ่ ะเติบโต
ไดอีกทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ โดยควรมีการวางแผนการตลาด การประชาสัมพันธเชิงรุก
การมีตัวแทนจําหนายทั้งภาครัฐ (เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) และภาคเอกชน (เชน รานขายยา)
และการตั้งราคาที่แตกตางกันสําหรับตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ นอกจากนี้ ผูประกอบการ
มีแผนจะขยายตลาดการใชงานชุดทดสอบสเตียรอยดไปยังกลุมผูบริโภคที่กวางขึ้น ไมจํากัดเฉพาะกลุม
บุคลากรทางการแพทยที่ ใชในการตรวจสอบยาแผนโบราณในงานเฝาระวั ง ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑสุขภาพเทานั้น ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดดานการตลาดในการขยายชุดทดสอบสเตียรอยด
ไปยังเมียนมา และประเทศอื่น
3.3 ความเปนไปไดดานการบริหารจัดการ
การผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดในหองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรการแพทยภายใตกําลังคน
เครื่องมือ และสถานที่ที่มีในปจ จุบัน สามารถผลิตไดสูงสุดไมเกิน 60,000 ชุดตอป ซึ่งเพียงพอตอ
ความตองการใชในประเทศ แตไมเพียงพอสําหรับการผลิตเพื่อขยายไปยังตางประเทศ นอกจากนี้
การผลิตชุดทดสอบในหองปฏิบัติการ สงผลกระทบใหนักวิเคราะหขาดโอกาสในการพัฒนาชุดทดสอบ
ใหมๆ เพื่ อแก ไขป ญ หาอื่นที่พ บอย างต อเนื่ อง เชน การปลอมปนไซบู ท รามี นหรื อซิเ ดนาฟล ใน
ผลิตภัณฑอาหารเสริม
จากนโยบายกรมวิทยาศาสตรการแพทยในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบไปยัง
หนวยงานเอกชน มีเงื่อนไขหรือขอตกลงที่แตกตางกันไปสําหรับแตละผลิตภัณฑ โดยการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดมีเงื่อนไขคือ คาถายทอดองคความรู 2 ลานบาท คา royalty
fee รอยละ 10 และระยะเวลาทําสัญญา 5 ป นับจากวันที่เริ่มผลิตจําหนาย อยางไรก็ดี การผลิตชุด
ทดสอบสเตียรอยดตองใชเทคโนโลยีเฉพาะดานซึ่งแตกตางจากชุดทดสอบทั่วไป ผูประกอบการตอง
ลงทุนเครื่องมือเพิ่ม ประมาณ 3 ลานบาท และเพื่อใหคุม คาการลงทุน จึง มีความตองการรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีชุดทดสอบอื่นๆ ที่ใชเทคนิคเดียวกัน และควรเปนชุดทดสอบที่มีแนวโนม ทาง
การตลาดที่ดีดวย ซึ่งเมื่อกรมวิทยาศาสตรการแพทยเจรจาเสนอชุดทดสอบอื่นๆ ดวยแลว ยังไมจูงใจ

25
ผูประกอบการมากพอ ดวยเหตุนี้ กรมวิทยาศาสตรการแพทยจึง ยังไมป ระสบผลสําเร็จในการหา
ผูประกอบการเพื่อรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบสเตียรอยด
เนื่องจากชุดทดสอบสเตียรอยดดวยเทคนิค Immunochromatography (IC) นี้ผลิตงาย
ใชงานงาย ติดตลาด มีความตองการใชงานมากขึ้นทุกป แมไมไดทําการตลาดยังสามารถขายไดอยาง
ตอเนื่อง แตดวยตนทุนการวิจัยและพัฒ นาที่สูง และกรมวิท ยาศาสตรการแพทยจําเปนตองมีทุน
สําหรับ พัฒ นาชุดทดสอบใหมๆ ตอไป กรมวิท ยาศาสตรก ารแพทยจึง ไมส ามารถลดคาถายทอด
องคความรูใหได
สวนชองทางการขยายชุดทดสอบสเตียรอยดไปยังเมียนมาหรือประเทศเพื่อนบาน สามารถ
ดําเนินการผานโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนา สาขาสาธารณสุข ที่ดําเนินการโดยกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศได ตัวอยางเชน แผนงานความรวมมือที่ดําเนินการใน
ลักษณะ Program–based Approach ระยะเวลา 3 ป กับประเทศกัมพูชา สวนความรวมมือกับเมียนมา
ดานสาธารณสุขอยูร ะหวางการหารือกับ กระทรวงสาธารณสุขเพื่อยกรางแผนงาน 3 ป ซึ่งการชุด
ทดสอบสเตียรอยดเพื่อการแกปญหาผลิตภัณฑสุขภาพไมไดมาตรฐานที่พบในกลุมประเทศอาเซียนมี
ความสอดคลองกับแผนงานประชาคมอาเซียนภายหลังป 2558 (พ.ศ. 2559–2563)
สวนในดานงบประมาณสนับ สนุนคาชุ ดทดสอบ อาจดําเนินการไดห ลายรูป แบบ เช น
ประเทศเปาหมายใชงบประมาณตัวเอง เมียนมาหรือประเทศไทยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
แหลงทุนในประเทศหรือตางประเทศ เชน the Global Alliance for Vaccines and Immunization
(GAVI), Health System Strengthening (HSS) ที่ดําเนินการโดย USAID, องคการอนามัยโลก
ประจําภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต (WHO SEARO) ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถผลิตชุด
ทดสอบสเตียรอยดไดดวยกําลังการผลิตระดับโรงงาน การขยายชุดทดสอบสเตียรอยดไปยังเมียนมา
หรือประเทศเพื่อนบานจึงมีชองทางและแหลงงบประมาณที่มีความเปนไปได ซึ่งจะมีสวนชวยสงเสริม
ความสัมพันธระหวางประเทศดานสาธารณสุขไดเปนอยางดี

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การส ง เสริ ม ความสัม พั นธ ร ะหว า งประเทศดา นสาธารณสุข ผ า นการขยายการใช ชุ ด
ทดสอบสเตียรอยดในเมียนมามีความเปนไปไดทั้งดานเทคนิคและดานการตลาด เนื่องจากชุดทดสอบ
มีความถูกตองในการตรวจสอบสเตียรอยดในยาแผนโบราณและยาสมุนไพร ใชง านงาย ราคาถูก
ขนสงและเก็บรักษางาย สวนการผลิตชุดทดสอบในโรงงานมีขั้นตอนไมซับซอน สามารถใชสถานที่เดิม
แตอาจตองลงทุนดานเครื่องมือเพิ่มเติม อยางไรก็ดี ตนทุนการผลิตชุดทดสอบในโรงงานจะต่าํ กวาการผลิต
ในหองปฏิบัติการ เนื่องจากการผลิตจํานวนมากทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scale)
สวนในดานการตลาด เมียนมามีความตองการใชชุดทดสอบสเตียรอยดในการเฝาระวัง
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพเชนเดียวกับประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปน
หนวยงานเดียวในอาเซียนที่ผลิตชุดทดสอบสําหรับตรวจสอบการปลอมปนสเตียรอยดในยาแผนโบราณ
และสมุนไพรเพื่อจําหนาย ดังนั้น ชุดทดสอบสเตียรอยดจึงมีศักยภาพทางการตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศคอนขางสูง การขยายชุดทดสอบสเตียรอยดไปยัง เมียนมาหรือประเทศเพื่อนบานมี
ชองทางที่เปนไปได โดยดําเนินการผานโครงการความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุข
อยางไรก็ดี การผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดในปจจุบันดําเนินการในหองปฏิบตั กิ าร จึงมีขอ จํากัด
ดานกําลังการผลิต สงผลใหไมสามารถผลิตจํานวนมากได จึงไมสามารถตอบสนองความตองการใช
ชุดทดสอบในตลาดตางประเทศได สวนการถายทอดเทคโนโลยีไปยังหนวยงานเอกชนยังไมสําเร็จ
4.2 ขอเสนอแนะ
เพื่อใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยประสบผลสําเร็จในการขยายชุดทดสอบสเตียรอยดไปยัง
เมียนมาและประเทศอื่น การศึกษานี้มีขอเสนอแนะดังนี้
1) การถายทอดเทคโนโลยีใหห นวยงานเอกชน กรมวิทยาศาสตรการแพทยควรจัดทํา
ขอมูลสนับสนุนที่รอบดานและเพียงพอตอการตัดสินใจ และเสนอไปยังหนวยงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
หลายราย เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสําเร็จในการถายทอดเทคโนโลยี
2) ปรับเงื่อนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงของผูประกอบการ
3) กรมวิท ยาศาสตร ก ารแพทยค วรศึ ก ษาวิ จัย เพิ่ม เติม เพื่ อ ให ไ ดห ลั ก ฐานสนั บ สนุ น
ประโยชนของการใชชุดทดสอบสเตียรอยด รวมถึงเผยแพรในวารสารวิชาการตางประเทศ ซึ่งเปนการ
ประชาสัมพันธและชวยเพิ่มความตองการใชชุดทดสอบสเตียรอยดในตางประเทศ
4) กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย พั ฒ นาชุ ด ทดสอบสเตี ย รอยด ใ ห ส ามารถตรวจสอบ
สเตียรอยดชนิดอื่นได รวมถึงสเตียรอยดในเครื่องสําอาง
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5) กรมวิทยาศาสตรการแพทยควรถายโอนภารกิจการผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดออกจาก
หน ว ยงานที่ มี ห น า ที่ วิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ ให นั ก วิ เ คราะห ทํ า การพั ฒ นาชุ ด ทดสอบใหม ๆ เช น
ชุดทดสอบไซบูท รามีน ชุดทดสอบซิเ ดนาฟล เพื่อชวยสนับสนุนการเฝาระวัง ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑสุขภาพใหครอบคลุม และตอบสนองตอปญหาที่พบในปจจุบันมากขึ้น
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ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล

นายบัลลังก อุปพงษ

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศริ ิราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2531–2532
พ.ศ. 2532–2534
พ.ศ. 2534–2537
พ.ศ. 2537–2558
พ.ศ. 2558–2560
พ.ศ. 2560–2561
พ.ศ. 2560–2561
พ.ศ. 2561–ปจจุบัน
ตําแหนงปจจุบัน

แพทยประจําโรงพยาบาลทุงโพธิ์ทะเล จ.กําแพงเพชร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรงาม จ.กําแพงเพชร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลานกระบือ จ.กําแพงเพชร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพรานกระตาย จ.กําแพงเพชร
ผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดตรัง
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ผูอํานวยการศูนยชุดทดสอบ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข
ผูอํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ผูอํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

