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บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

 
ปญหาการปลอมปนสเตียรอยดในยาแผนโบราณ สมุนไพร และผลิตภัณฑอาหารเสริมเปน

ปญหาที่แพรระบาดในประเทศแถบเอเชียและทั่วโลก โดยมีรูปแบบการกระจายผลิตภัณฑหลากหลาย
ชองทางและยากแกการตรวจสอบ เชน การจําหนายทางอินเตอรเน็ต หรือบริเวณชายแดนระหวาง
ประเทศ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือในการตรวจสอบและเฝาระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
สุขภาพจากทุกประเทศและทุกฝาย ทั้งตัวผูบริโภคเองและบุคลากรทางการแพทย 

กรมวิทยาศาสตรการแพทยประสบความสําเร็จในการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบสเตียรอยด
ซึ่งไดผลิตจําหนายในประเทศอยางตอเน่ืองเปนเวลา 9 ป ชุดทดสอบใชงานและแปลผลงาย มีราคาถูก 
ชวยสนับสนุนการเฝาระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากไม
ตองสงตัวอยางไปตรวจยังหองปฏิบัติการ ซึ่งใชเวลานานและมีคาใชจายสูง 

การขยายชุดทดสอบสเตียรอยดไปยังเมียนมา ไมเพียงชวยแกปญหาการปลอมปน 
สเตียรอยดในผลิตภัณฑสุขภาพ แตยังชวยสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศดานสาธารณสุข  
จากการศึกษาพบวามีความเปนไปไดในการผลิตชุดทดสอบระดับโรงงาน เน่ืองจากข้ันตอนการผลิต 
ไมซับซอน โดยเฉพาะอยางย่ิง ตนทุนของชุดทดสอบจะตํ่ากวาการผลิตในหองปฏิบัติการ เน่ืองจาก
การผลิตจํานวนมากทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scale) 

สวนในดานการตลาด เมียนมามีความตองการใชชุดทดสอบสเตียรอยดในการเฝาระวัง 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพเชนเดียวกับประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปน
หนวยงานเดียวในอาเซียนที่ผลิตชุดทดสอบสําหรับตรวจสอบการปลอมปนสเตียรอยดในยาแผนโบราณ
และสมุนไพรเพื่อจําหนาย ดังน้ัน ชุดทดสอบสเตียรอยดจึงมีศักยภาพทางการตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศคอนขางสูง อยางไรก็ดี การผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดในปจจุบันดําเนินการใน
หองปฏิบัติการ จึงมีขอจํากัดดานกําลังการผลิต สงผลใหไมสามารถผลิตจํานวนมากได จึงไมสามารถ
ตอบสนองความตองการใชชุดทดสอบในตลาดตางประเทศได การถายทอดเทคโนโลยีไปยังหนวยงาน
เอกชนยังไมสําเร็จ 

การศึกษาน้ีมีขอเสนอแนะดังน้ี (1) จัดทําขอมูลสนับสนุนที่รอบดานและเพียงพอตอการตัดสนิใจ 
และเสนอไปยังหนวยงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจหลายราย เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสําเร็จในการ
ถายทอดเทคโนโลยี (2) ปรับเงื่อนไขการถายทอดเทคโนโลยีใหเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อชวยลดความเสี่ยง
ของผูประกอบการ (3) ศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อใหไดหลักฐานสนับสนุนประโยชนของการใชชุด
ทดสอบสเตียรอยด รวมถึงเผยแพรในวารสารวิชาการตางประเทศ ซึ่งเปนการประชาสัมพันธและชวย
เพิ่มความตองการใชชุดทดสอบสเตียรอยด ในตางประเทศ (4) พัฒนาชุดทดสอบสเตียรอยดให
สามารถตรวจสอบสเตียรอยดชนิดอื่นได รวมถึงสเตียรอยดในเครื่องสําอาง (5) กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ควรถายโอนภารกิจการผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดออกจากหนวยงานที่มีหนาที่วิจัยและพัฒนา เพื่อให
นักวิเคราะหทําการพัฒนาชุดทดสอบใหม ๆ เชน ชุดทดสอบไซบูทรามีน ชุดทดสอบซิเดนาฟล  
เพื่อชวยสนับสนุนการเฝาระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพใหครอบคลุม และตอบสนองตอ
ปญหาที่พบในปจจุบันมากข้ึน เพื่อประโยชน ดังน้ี 



จ 

1.  สามารถควบคุมการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.  สามารถดูแลและคุมครองสุขภาพแรงงานที่เคลื่อนยายไปทํางานยังประเทศตาง ๆ ไดดีข้ึน 
3.  เพิ่มโอกาสประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาชนิดเดียวที่เกิดข้ึน 
4.  นําไปสูความรวมมือในการแกไขปญหาอื่น ๆ รวมกัน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ยาสเตียรอยดเปนสารเคมีที่มนุษยสังเคราะหข้ึนโดยเลียนแบบใหมีคุณสมบัติคลายฮอรโมน
ที่รางกายผลิตข้ึนตามธรรมชาติเพื่อควบคุมการทํางานของรางกายใหเปนปกติ เชน ตานการอักเสบ 
ลดอาการปวด ลดความเครียด ชวยใหรางกายหายออนเพลีย และชวยใหภูมิคุมกันของรางกายทํางาน
เปนปกติ ยาสเตียรอยดสังเคราะหมีประโยชนทางการแพทยมากมาย เชน รักษาโรคหืด รักษาการแพ
ชนิดรุนแรง รักษาโรคขออักเสบรูมาตอยด กดภูมิคุมกันในการเปลี่ยนถายอวัยวะ ฯลฯ อยางไรก็ดี 
การใชยาสเตียรอยดตองอยูภายใตการดูแลของแพทยเปนอยางดี เน่ืองจากมีผลขางเคียงมากเมื่อใช
ติดตอกันเปนเวลานาน เชน ทําใหภูมิตานทานของรางกายลดลงซึ่งสงผลใหรางกายติดเช้ือโรคงายกวา
ปกติ ทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ทําใหบุคลิกภาพและอารมณแปรปรวน ฯลฯ ยาสเตียรอยดจึง
ถูกจดัเปนยาควบคุมพิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแพทยสามารถสั่งจายใหกับคนไขได 
หรือเภสัชกรสามารถจายใหคนไขตามใบสั่งยาเทาน้ัน บุคคลธรรมดาหรือผูที่ไมมีใบอนุญาตไมสามารถ
ผลิตหรือจําหนายยาควบคุมพิเศษได ไมเชนน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

สเตียรอยดมีสรรพคุณในการรักษาโรคตางๆ ไดมากมาย หากมีการใชอยางถูกตอง จึงไดรับ
การขนานนามวา “ยาครอบจักรวาล” ดวยเหตุน้ีจึงมีผูนําไปใชในทางที่ผิด เชน นําไปผสมใน 
ยาลูกกลอน ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร เครื่องด่ืม เครื่องสําอาง ฯลฯ และนําไปขายใหประชาชนซื้อ
รับประทานเองจากรถเร รานชํา รานยา โดยประชาชนรูเทาไมถึงการณ เขาใจผิดวายาดังกลาวเปนยา
ที่ปลอดภัย ไมมีผลขางเคียง เพราะผลิตจากสมุนไพร เมื่อรับประทานยาตอเน่ืองกันเปนเวลานานโดย
ไมมีขอบงช้ีทางการแพทย จึงเกิดการติดสเตียรอยดโดยไมรูตัว และเกิดผลขางเคียงจากยาทําใหตอง
เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

การระบาดของยาสเตียรอยดในประเทศไทยเปนปญหาที่ตอเน่ืองมานานกวาสี่สิบป และทวี
ความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในประชาชนที่มีการศึกษาและรายไดนอย มีรายงานการศึกษาวิจยั
ถึงผลกระทบของยาสเตียรอยดตอสุขภาพประชาชน ในภาพรวมพบวา ประชาชน 1,000 คน มีปญหา
จากการใชสเตียรอยดที่ไมเหมาะสม ประมาณ 93 คน และมีอัตราการตายจากการใชสเตียรอยดที่ 
ไมเหมาะสม รอยละ 6.4 โดยพบปญหาการใชสเตียรอยดในทางที่ผิดในทุกภาคของประเทศ1 เมื่อ
ผูปวยเกิดผลขางเคียงจากการใชยาสเตียรอยดที่ปลอมปนในยาลูกกลอน ยาแผนโบราณ ทําใหตอง 

                                                
1
 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 โดยเฉพาะอยางย่ิง
จากประเทศจีนไดมีการจัดจําหนายไปทั่วโลก รวมถึงประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา ทั้งทาง
ชองทางที่ถูกตองตามกฎหมาย และการลักลอบจําหนายตามแนวเขตชายแดนหรือจําหนายผานทาง
อินเตอรเน็ต โดยฉลากผลิตภัณฑอาจไมระบุสวนประกอบที่ชัดเจน หรือระบุวามีสวนประกอบจาก
สมุนไพร ทําใหผูบริโภคหลงเช่ือและใชอยางขาดความระมัดระวัง จนกอใหเกิดผลขางเคียงซึ่งอาจมี
เพียงอาการเล็กนอย เชน ผื่นคัน ไปจนถึงผลขางเคียงตอระบบหัวใจและหลอดเลือด และเสียชีวิต  
มีรายงานวิจัยจากตางประเทศหลายฉบับรายงานวาผลิตภัณฑดังกลาวมีการปลอมปนยาสเตียรอยด3 
จะเห็นไดวาปญหาสเตียรอยดปลอมปนในผลิตภัณฑสุขภาพไมเพียงเปนปญหาสาธารณสุขของ
ประเทศไทยหรือประเทศในแถบเอเชียเทาน้ัน แตเปนปญหาที่แพรกระจายไปทั่วโลก 

แตละประเทศมักมีการจัดต้ังหนวยงานเพื่อทําหนาที่เฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ
สุขภาพไดแก Food and Drug Administration หรือ FDA ซึ่งหนวยงานในประเทศไทยที่ทําหนาที่
ดังกลาวไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตรการแพทย โดย อย.
มีหนาที่จัดระบบบริหารจัดการ รวมถึงสํารวจผลิตภัณฑสุขภาพที่จําหนายในทองตลาด และสุม
ตัวอยางสงใหหองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนผูตรวจสอบวาผลิตภัณฑสุขภาพ
ดังกลาวมีความไมปลอดภัยตอผูบริโภคหรือไม หากผลการวิเคราะหพบวามีการปลอมปนยา 
สเตียรอยด อย.จะทําการสอบสวนและดําเนินการตามระบบเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ
สุขภาพประเทศไทยตอไป 

วิธีตรวจหาสเตียรอยดทีป่นปลอมในยาแผนโบราณสามารถทําไดหลายวิธี เชน Thin Layer 
Chromatography (TLC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ซึ่งตอง
ดําเนินการในหองปฏิบัติการโดยนักวิเคราะหที่เช่ียวชาญ ดําเนินการตามวิธีการปฏิบัติงานที่ได
มาตรฐานสากล และใชเครื่องมือตรวจวิเคราะหที่มีราคาแพง จึงสงผลใหการตรวจวิเคราะห 
ใชเวลานานถึง 25 วันทําการ โดยมีอัตราคาบริการตรวจวิเคราะห 1,500 บาท/ตัวอยาง ดังน้ัน  
แนวทางการตรวจวิเคราะหดังกลาวจึงยังไมตอบสนองตอการแกไขปญหาการปลอมปนยาสเตียรอยด
ไดอยางทันทวงที 

กรมวิทยาศาสตรการแพทยซึ่งมีบทบาทเปนหองปฏิบัติการอางอิงระดับชาติ (National 
Laboratory) จึงไดวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบสเตียรอยด (Steroid Test Kit) สําหรับตรวจหาการ

                                                
2
 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 ชุดทดสอบน้ีเปนชุดทดสอบอยางงาย  
ทราบผลเร็วภายใน 15 นาที สามารถใชตรวจสอบไดดวยตนเอง มีราคาถูก (65 บาท/ชุดทดสอบ) 
ผลงานการวิจัยในครั้งน้ีถือวาเปนนวัตกรรมที่ชวยแกไขปญหาสาธารณสุขในประเทศไทยไดเปนอยางดี 
จึงไดรับรางวัลผลงานวิชาการยอดเย่ียมในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2553 
และรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนดีเดน ประเภทนวัตกรรมการใหบริการ ประจําป พ.ศ. 
2554 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรมวิทยาศาสตรการแพทยได
ดําเนินการผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดจําหนายในประเทศมาต้ังแตป พ.ศ. 2552 โดยจํานวนการผลิต
เพิ่มข้ึนทุกป จนถึงปจจุบันไดผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดจําหนายไปแลวมากกวา 300,000 ชุด 
ผลิตภัณฑน้ีนอกจากชวยแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศ ยังชวยใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยมี
รายไดซึ่งสามารถนําไปใชในการสนับสนุนดานงานวิจัยและนวัตกรรมตอไป 

ดังที่ไดกลาวในตอนตนวาปญหาการปลอมปนยาสเตียรอยดในยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ 
ไมใชปญหาของประเทศไทยเพียงประเทศเดียว แตเปนปญหาสาธารณสุขในหลายๆ ประเทศ  
มีการคาดการณวาการเปดเสรีอาเซียนจะกอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพมากข้ึนอันเน่ืองจากการ
เคลื่อนยายแรงงาน ซึ่งอาจเกิดการลักลอบนําเขา–สงออกอาหารและยา หรือผลิตภัณฑสุขภาพที่เปน
อันตรายตอสุขภาพเพิ่มมากข้ึน ดังน้ัน แผนงานประชาคมอาเซียนภายหลังป 2558 (พ.ศ. 2559–2563)  
จึงไดบรรจุมาตรการควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลัก การศึกษาในครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาความเปนไปไดในการขยายชุดทดสอบ 
สเตียรอยดไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาซึ่งหากสามารถดําเนินการไดจริงจะชวยลดปญหา
ความไมปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพในประเทศเพื่อนบาน และสรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทย 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อประเมินความเปนไปไดดานเทคนิค การตลาด และการบริหารจัดการในการขยายชุด
ทดสอบสเตียรอยดไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาน้ีประเมินความเปนไปไดของกรมวิทยาศาสตรการแพทยในการขยายชุด

ทดสอบสเตียรอยดไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน มาจากการสืบคนเอกสารและสัมภาษณกลุม
ตัวอยาง ระหวางวันที่ 1–30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

1.3.3  วิธีดําเนินการศึกษา 
1)  วางแผนการดําเนินงาน 
2)  สืบคนเอกสาร ประกอบดวยแนวคิด ทฤษฎี เอกสารราชการที่เกี่ยวของ 

บทความวิชาการทั้งในและตางประเทศ 
3)  การศึกษาภาคสนาม โดยการสัมภาษณเชิงลึก (in–depth interviews) ผูมี

สวนไดสวนเสียและผูเช่ียวชาญ กลุมตัวอยางที่ทําการสัมภาษณ เชน ผูบริหารกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
หนวยงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจที่เคยเจรจากับกรมวิทยาศาสตรการแพทย เรื่องการถายทอดเทคโนโลยี
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การผลิตชุดทดสอบสเตียรอยด ผู เช่ียวชาญดานการคาตางประเทศ บุคลากรดานสาธารณสุข
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา จํานวนรวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวา 5 คน 

4)  วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 
5)  เขียนรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอตอผูบริหารระดับกรม/กระทรวง 

1.3.3  ระเบียบวิธีศึกษา 
เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการทบทวนเอกสาร 

(document review) 
 

1.4  คําถามการศึกษา 
กรมวิทยาศาสตรการแพทยจะสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศผานการขยาย 

ชุดทดสอบสเตียรอยดไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาไดอยางไร ? 
 

1.5  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
1.5.1  ไดขอมูลที่ชวยกรมวิทยาศาสตรการแพทยตัดสินใจในการขยายชุดทดสอบ 

สเตียรอยดไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ 
1.5.2  เปนกรณีศึกษาสําหรับการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศและการขยาย

ผลิตภัณฑและชุดทดสอบอื่นๆ ไปยังประเทศแถบอาเซียน 
1.5.3  เปนตัวอยางการศึกษาความเปนไปไดของหนวยงานดานสาธารณสุขภาครัฐกอนที่

จะดําเนินการจริง ซึ่งชวยใหการใชงบประมาณภาครัฐเปนไปอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 
1.5.4  ชวยลดปญหาดานสาธารณสุข (ไดแก การปลอมปนสเตียรอยดในยาแผนโบราณ) 

ในประเทศแถบอาเซียน 
 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี/กรอบความคิด 

2.1.1  ความหมายของการศึกษาความเปนไปได 
Khoong & Ku (Khoong and Ku, 1994) ใหความหมายวาเปนข้ันตอนแรกที่ตอง

ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินตนทุน ผลได และความเสี่ยงของโครงการ จากน้ันจึง
ตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูล 

Goodman และคณะ (Goodman and others, 1980) ใหความหมายวาเอกสาร
ที่ประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อการแสดงถึงเหตุผลที่จะสนับสนุน (justification) ถึง 
ความเหมาะสม (soundness) ของโครงการและเมื่อโครงการสําเร็จจะใหผลประโยชนตอบแทนคุมคา
ตอการลงทุน 

ชูชีพ  พิพัฒนศิถี (ชูชีพ พิพัฒนศิถี, 2544) ใหความหมายวาเปนการวิเคราะห
โครงการ (project analysis) โดยการจัดทําโครงการเมื่อถึงข้ันตอน 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) ควรศึกษารายละเอียดทุกดาน โครงการภาครัฐ หรือโครงการใหญมีแนวโนมวาจะมี
ผลกระทบกับคนเปนจํานวนมากหรือชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม จําเปนตองวิเคราะหโครงการ
ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อใหมั่นใจไดวาไมกอใหเกิดผลกระทบทางลบกับชุมชน วิถีการดําเนิน
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม สวนโครงการเดิม หรือโครงการเล็ก ๆ อาจศึกษาเพียงประเด็นที่สนใจ 
โดยไมจําเปนตองศึกษาในรายละเอียดทุกดาน ไมเชนน้ันจะทําใหเสียคาใชจายมากเกินไป และ
เสียเวลาไมคุมคาในการลงทุน 

กรอบแนวคิดหรือประเด็นสําหรับการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ควรพิจารณา
ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงคของแตละโครงการ โดยทั่วไปแลวการศึกษาความเปนไปได 
ประกอบดวย 5 มิติ ไดแก 
  



6 

1) การศึกษาความเปนไปไดดานเทคนิค 
2) การศึกษาความเปนไปไดดานการตลาด 
3) การศึกษาความเปนไปไดดานการเงิน 
4) การศึกษาความเปนไปไดดานการบริหารจัดการ 
5) การศึกษาความเปนไปไดดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
2.1.2.1 การศึกษาความเปนไปไดดานเทคนิค 

จําเปนตองอาศัยผูชํานาญทางดานเทคนิคเฉพาะดานในการวิเคราะห
รูปแบบกระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องจักร วัตถุดิบ อุปกรณการผลิต และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม วัตถุประสงคของการวิเคราะหโครงการทางดานเทคนิค มีดังน้ี 

1)  เพื่อเลือกรูปแบบเทคนิคการผลิตที่เหมาะสม 
2)  เพื่อใชเปนขอมูลในการประมาณการตนทุนการผลิตของโครงการ 
3)  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิค และระบบการบํารุงรักษา

และการวางแผนดานเทคนิคในอนาคต 
4)  เพื่อนําผลการวิเคราะหโครงการทางดานเทคนิคไปใชในการวิเคราะห

โครงการทางดานอื่นๆ 
ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหทางดานเทคนิค มีดังน้ี 
1)  กระบวนการผลิต กระบวนการผลิตจะมีหลายรูปแบบโดยจะ

เปรียบเทียบรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการโดยที่เสียตนทุน
การผลิตตํ่าที่สุด 

2)  ขนาดการผลิต หรือขีดความสามารถในการผลิต ข้ึนอยูกับเงินทุน
ของโครงการ ตนทุนการผลิตและกําลังเครื่องมือเครื่องจักรที่เลือกใหสอดคลองเหมาะสมกัน รวมทั้ง
การมีแหลงวัตถุดิบที่เพียงพอทั้งในปจจุบันและในอนาคต  

3)  สถานที่ ทําเลที่ต้ังโครงการ โครงการแตละประเภทจะเลือกสถาน
ที่ต้ังแตกตางกันไป ซึ่งสวนใหญสถานที่ต้ังจะเกี่ยวของกับคาขนสง ดังน้ันควรเลือกสถานที่ต้ังที่ทําให
โครงการเสียคาใชจายตํ่าที่สุด ทั้งน้ีจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมความสะดวกและคาขนสงของปจจยั
การผลิต ผลผลิตหรือสินคา แหลงกําลังแรงงาน และปจจัยทางดานตลาด รวมทั้งกฎระเบียบขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ และคุณภาพของสิ่งแวดลอม ไมมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอม ความเปนอยูของชุมชนสังคม 

4)  ชวงระยะเวลาการลงทุน การเลือกชวงเวลาในการลงทุนโครงการให
เหมาะสม บางครั้งลงทุนชาหรือเร็วเกินไปก็จะมีผลเสียกับโครงการไดจึงตองเลือกจังหวะชวงเวลาที่
สอดคลองกับความตองการของอุปสงคหรือตลาด ดังน้ันจึงตองพิจารณาเลือกเวลาของการเริ่ม
โครงการ วาสมควรจะลงทุนในชวงใด เชน โครงการมีแผนจะผลิตเสื้อกันหนาวก็ควรจะเริ่มโครงการ
ลงทุนกอนฤดูหนาว เพื่อจะไดสามารถผลิตใหทันและจัดจําหนายผลผลิตไดในชวงฤดูหนาวพอดี 

ดังน้ันการวิเคราะหโครงการทางดานเทคนิคจะเปนเครื่องชวยพิจารณา
ความเปนไปไดของโครงการวาเปนโครงการที่มีเทคนิคการผลิตและกระบวนการผลิตที่เหมาะสม  
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มีความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง และทําใหสามารถประมาณการตนทุนการผลิตและคาใชจายตางๆ 
ในกระบวนการผลิต กําลังการผลิต  

2.1.2.2 การศึกษาความเปนไปไดดานการตลาด 
เปนการศึกษาความเหมาะสมในอันที่จะตอบสนองความตองการของ

ลูกคา หรือผูรับบริการโดยอาศัยหลักการวิเคราะหดานการตลาดมาประยุกต วัตถุประสงคของการ
วิเคราะหโครงการทางดานอุปสงคหรือการตลาด มีดังน้ี 

1)  เพื่อวิเคราะหหาอุปสงคหรือความตองการสินคาและบริการของตลาด 
2)  เพื่อประมาณการหรือคาดคะเนอุปสงคของสินคาและแนวโนมใน

อนาคต 
3)  เพื่อคาดคะเนหรือประมาณการอุปทานของสินคา 
4)  เพื่อพิจารณาขีดความสามารถในการแขงขันและสวนแบงของตลาด 
ดังน้ันการวิเคราะหโครงการทางดานอุปสงคหรือการตลาดจึงมีความจําเปน

สําหรับโครงการของภาคเอกชนโดยเฉพาะโครงการใหมๆที่ยังไมเคยผลิตมากอนซึ่งยังไมมีขอมูล
เกี่ยวกับแนวโนมความตองการของตลาด การวิเคราะหโครงการทางดานอุปสงคหรือการตลาดจึงทําให
มั่นใจไดวาผลผลิตของโครงการเมื่อผลิตออกมาแลวสามารถจําหนายไดมีปริมาณการผลิตที่สอดคลอง
กับอุปสงคของตลาด ซึ่งทําใหสามารถทํากําไรหรือไดรับผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน ในขณะที่
โครงการของภาครัฐซึ่งสวนใหญมีเปาหมายเพื่อบริการสังคมก็จะทําใหมั่นใจไดวาการลงทุนใน
โครงการจะสามารถบริการประชาชนไดทั่วถึง ตรงตามความตองการของสังคมหรือเปนโครงการที่มี
ความจําเปน มีประโยชนอยางแทจริงกับประชาชนสวนใหญซึ่งมีความคุมคาตอการลงทุน 

ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหทางดานอุปสงคหรือการตลาด มีดังน้ี 
1)  ผลผลิตของโครงการหรือสินคาหรือบริการของโครงการ เปนการ

วิเคราะหผลผลิตของโครงการหรือสินคาหรือบริการวาโครงการผลิตสินคาหรือบริการอะไร มีลักษณะ
รูปแบบและคุณภาพอยางไรและเปนสินคาหรือบริการที่ซื้อขายกันอยูในตลาดหรือไม ผลผลิตของ
โครงการสอดคลองตามความตองการของลูกคาหรือกลุมเปาหมายผูไดรับประโยชนของโครงการ
อยางไร 

2)  ปริมาณสินคาหรือบริการของโครงการ เปนการพิจารณาปริมาณ
สินคาหรือบริการของโครงการทั้งทางดานอุปสงคและอุปทานและนํามาเปรียบเทียบ หากอุปสงคของ
สินคาหรือบริการที่โครงการจะผลิตมีมากกวาอุปทานแสดงใหเห็นวาโครงการมีความเปนไปไดใน 
การลงทุน ทั้งน้ีการพิจารณาทางดานอุปสงคจะรวบรวมขอมูลปริมาณความตองการซื้อสินคาและ
บริการทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งประมาณการแนวโนมอุปสงคในอนาคต 

3)  ราคาของสินคาหรือบริการของโครงการ เปนการพิจารณาราคาของ
สินคาหรือบริการของโครงการทั้งในอดีตปจจุบันและราคาในอนาคตวามีแนวโนมเปนอยางไร ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับสภาพการแขงขัน โครงสรางตลาดของสินคาหรือบริการที่โครงการผลิตออกมา รวมทั้ง
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการวาเปนอยางไร 

4)  ปจจัยการผลิตและวัตถุดิบ เปนการพิจารณาปจจัยการผลิตหรือ
วัตถุดิบที่โครงการตองใชในการผลิตสินคาหรือบริการ ซึ่งตองพิจารณาทั้งทางดานปริมาณและราคา
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ปจจัยการผลิตวามีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร โครงสรางตลาดวัตถุดิบที่ใชเปนอยางไร 
แหลงที่มาของวัตถุดิบที่สําคัญจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศหรือไม การหาวัตถุดิบอื่นทดแทน
เปนไปไดหรือไมอยางไร หากราคาปจจัยการผลิตเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนมากก็จะมีผลกระทบตอตนทุน
การผลิตซึ่งมีผลตอความเปนไปไดของโครงการ 

5)  แผนการจัดจําหนายและการจัดการทางดานการตลาด พิจารณา
แผนการจัดจําหนายและการจัดการทางดานตลาดของโครงการวาเปนอยางไร มีการวางแผนการจัดการ
ทางการตลาดที่นาเช่ือถืออยางไรและมีการวางแผนแนวโนมในอนาคตเปนอยางไร ประมาณการสวนแบง
ทางการตลาดเปนอยางไรและแนวโนมในอนาคต มีชองทางการจัดจําหนายมากนอยแคไหน วิธีการ 
จัดจําหนายเปนอยางไรและตองใชตนทุนในการจัดจําหนายและประชาสัมพันธมากนอยแคไหน 
รวมทั้งพิจารณาสถานที่ต้ังโครงการและสถานที่จัดจําหนายเหมาะสมหรือไมซึ่งจะมีผลตอตนทุน 
คาขนสงและคาใชจายทางการตลาดของโครงการ 

ดังน้ันการวิเคราะหโครงการทางดานอุปสงคหรือการตลาดเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญอยางหน่ึงที่จะพิจารณาความเปนไปไดของโครงการวาจะสามารถบรรลุไดตามวัตถุประสงค
หรือเพื่อใหมั่นใจไดวาเมื่อผลิตสินคาหรือบริการออกมาแลวจะเปนที่ตองการของตลาดหรือมีตลาด
รองรับซึ่งแสดงวาโครงการจะมีรายไดหรือมีผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน 

2.1.2.3 การศึกษาความเปนไปไดดานการเงินและเศรษฐศาสตร 
เน่ืองจากโครงการตองใชงบประมาณหรือตนทุน จึงควรมีแหลงที่มาของ

งบประมาณ และการวิเคราะหรายไดและผลประโยชน วัตถุประสงคของการวิเคราะหทางดานการเงนิ
และเศรษฐศาสตร มีดังน้ี 

1)  เพื่อประเมินความคุมคาในการลงทุนของโครงการ 
2)  เพื่อวิเคราะหสถานะทางการเงินของโครงการและแหลงที่มาของเงนิทนุ 
3)  เพื่อพิจารณาการจัดการทางการเงินของโครงการ 
4)  เพื่อประเมินความคุมคาในการลงทุนของโครงการในการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
5)  เพื่อวิเคราะหผลกระทบของโครงการวามีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสวัสดิการของสังคม 
ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหทางดานการเงินและเศรษฐศาสตร มีดังน้ี 
1)  การประมาณการหรือการคาดคะเนงบการเงินของโครงการ การวิเคราะห

โครงการทางดานการเงินและเศรษฐศาสตรจะพิจารณาจากการประมาณการงบกระแสเงินสด  
การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดเขาและเงินสดออกของโครงการซึ่งจะทําใหวิเคราะหไดวาโครงการมี
รายไดหรือเงินสดไหลเขามาในชวงใดและตองมีรายจายหรือเงินสดไหลออกซึ่งจําเปนตองใชเงินทุน
หรือตองกู ยืมเงินในชวงเวลาใดมากนอยแคไหนเพื่อจะไดวางแผนจัดหาเงินทุนไดทัน ทําให 
การดําเนินงานของโครงการไมตองหยุดชะงักหรือไมมีปญหาทางดานการเงินและสามารถประมาณการ 
ไดวาโครงการจะสามารถชําระคืนเงินกูไดเมื่อไหรและมีกําไรหรือคุมทุนในชวงเวลาใด 

2)  การวิเคราะหแหลงเงินทุนของโครงการ พิจารณาถึงแหลงที่มาของ
เงินทุนของโครงการเน่ืองจากการจัดหาแหลงเงินทุนแตละวิธีจะมีตนทุนคาใชจายหรือดอกเบี้ยจาย 
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รวมทั้งเงื่อนไขที่แตกตางกันซึ่งจะมีผลกระทบกับกําไรหรือผลตอบแทนของโครงการและหากเปน
โครงการลงทุนของภาครัฐที่ตองใชเงินลงทุนจํานวนมหาศาลซึ่งจําเปนตองจัดหาแหลงเงินทุนจาก
งบประมาณแผนดิน หรือแหลงเงินกูจากภายในและตางประเทศ  

3)  การวิเคราะหความเสี่ยงและความไมแนนอนของโครงการ เน่ืองจาก
การลงทุนของโครงการมีความไมแนนอนข้ึนอยูกับปจจัยทั้งภายในและภายนอกโครงการซึง่ไมสามารถ
ควบคุมได ดังน้ันการประมาณการงบการเงินตาง ๆ ของโครงการอาจมีการคาดเคลื่อนได 
จึงจําเปนตองวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการเพื่อชวยในการตัดสินใจในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
หรือความไมแนนอนเกิดข้ึน โดยอาจจะวิเคราะหความเสี่ยง เชน การวิเคราะหความไว(sensitivity 
analysis) การวิเคราะหสถานการณ (scenario analysis) 

2.1.2.4 การศึกษาความเปนไปไดดานการบริหารจัดการ 
เปนการศึกษาความเหมาะสม และความพรอมดานองคการและการจัดการ

ในประเด็นสําคัญของโครงการ การพิจารณากฎเกณฑ เงื่อนไข การวิเคราะหศักยภาพ การวาง
แนวทางในการจัดองคการ และการจัดวางระบบบริหารงานบุคคล วัตถุประสงคของการวิเคราะห
โครงการทางดานบริหารจัดการ มีดังน้ี 

1)  เพื่อศึกษาโครงสรางขององคกร 
2)  เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการและการวางแผนของ 

ผูดําเนินโครงการ 
3)  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและพอเพียงของผูบริหารโครงการและ

บุคลากร 
4)  เพื่อพิจารณาโอกาสในการไดรับความชวยเหลือหรือการสนับสนุน

ทางดานตาง ๆ 
ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหทางดานบริหารจัดการ มีดังน้ี 
1)  โครงสรางขององคกร การวิเคราะหโครงการทางดานบริหารจัดการ

จะศึกษาโครงสรางขององคกร หรือการจัดสายงานของโครงการวามีลักษณะอยางไรมสีายงานบงัคับบญัชา
ที่ซับซอนจนทําใหงานลาชาหรือไม และรูปแบบการจัดองคการเปนอยางไร เน่ืองจากลักษณะ
โครงสรางขององคกรบางครั้งจะเปนอุปสรรคในการบรหิารจัดการซึ่งจะมีผลทําใหโครงการยากในการบรรลุ
ตามวัตถุประสงคได 

2)  การบริหารจัดการและการจัดสรรบุคลากร พิจารณาการบริหาร
จัดการและการจัดสรรบุคลากร ทักษะความรูความชํานาญของผูบริหารโครงการและผูรวมโครงการ 
วามีความเหมาะสมและมีการจัดสรรจํานวนบุคลากรอยางเพียงพอหรือไม รวมทั้งความรวมมือกัน 
ในการทํางาน การกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ เงินเดือนหรือคาตอบแทนและคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับบุคคลวาเหมาะสมหรือไมอยางไรและวิเคราะหศักยภาพขององคการวาเปนอยางไร  
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 

3)  ระบบบริหารและควบคุม พิจารณาวาโครงการมีระบบบริหารงาน
และการควบคุมติดตามหรือไมอยางไร มีการวางแผนในการติดตามและประเมินผลอยางเหมาะสม
หรือไมอยางไร มีการวางระบบสารสนเทศ ระบบการสื่อสารและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบอยางไร 
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แนวทางในการจัดการโครงการทางดานตาง ๆ เนนที่การจัดการในเชิงคุณภาพ การจัดการทางการเงิน
และการบริหารเวลาหรือไมอยางไรซึ่งกระบวนการบริหาร การติดตามและประเมินผลโครงการจะมี
สวนทําใหโครงการสามารถบรรลุผลไดตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนด 

4)  นโยบายและระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ พิจารณาวาในการบริหาร
โครงการมีระเบียบกฎเกณฑหรือขอบังคับอยางไรซึ่งบางครั้งนโยบายหรือระเบียบกฎเกณฑที่โครงการ
จะตองปฏิบัติตามอาจเปนอุปสรรคในการดําเนินโครงการได  

5)  หนวยงานสนับสนุนและชวยเหลือโครงการ พิจารณาโครงการวามี
ผูสนับสนุนโครงการหรือไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ การเมืองทองถ่ิน หนวยงานใดบางหรือไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานภาคเอกชนทั้งภายในและตางประเทศหรือไมอยางไร ทั้งน้ีบางโครงการ
อาจมีนโยบายจําเปนที่ตองมีโครงการอยูแลว โครงการน้ันยอมจะไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือ
ทางดานตาง ๆ จากหนวยงานตนสังกัดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค  

2.1.2.5 การศึกษาความเปนไปไดดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
วัตถุประสงคของการวิเคราะหโครงการทางดานสังคม 
1)  เพื่อวิเคราะหผลกระทบของโครงการทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
2)  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของโครงการ

เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคม ความเปนอยูของชุมชน วัฒนธรรมและความตองการของคนในชุมชน 
3)  เพื่อวิเคราะหผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งทางบวกและ

ทางลบ 
ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหทางดานสังคม มีดังน้ี 
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
ใหเหลือนอยที่สุดนอกจากน้ี ควรประชาสัมพันธ สื่อสารทําความเขาใจกับชุมชนผูไดรับผลกระทบ 

4)  การติดตามประเมินผล ประมาณการผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึนแลว
จะตองมีแผนการในการติดตามประเมินผลวาเปนไปตามที่ประมาณการหรือคาดคะเนไวหรือไม
อยางไร เน่ืองจากในทางปฏิบัติอาจจะเกิดผลกระทบทางลบอยางอื่นที่มิไดคาดไวลวงหนา 
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สรุปไดวาการศึกษาความเปนไดของโครงการเปนเรื่องที่สําคัญที่ผูรับผิดชอบ
โครงการควรศึกษากอนเริ่มดําเนินการ เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอสําหรับตัดสินใจ ลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึน ชวยใหมีการใชงบประมาณอยางคุมคา ไดโครงการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง นอกจากน้ี การประเมินความเปนไปไดยังชวยใหหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคภายใต
ขอจํากัดในดานงบประมาณ เวลา และลักษณะของผลผลิตของโครงการที่ตองการ 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.2.1  กรอบความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ 
กระทรวงสาธารณสุขมีกลไกความรวมมือดานสาธารณสุขภายใตกรอบอาเซียน 3 

ระดับ คือ ระดับรัฐมนตรี ระดับเจาหนาที่อาวุโส และระดับคณะทํางาน/ผูเช่ียวชาญ 
1)  ระดับรัฐมนตรี มีการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health 

Ministers Meeting: AHMM) จัดข้ึนเปนประจําทุก 2 ป หมุนเวียนกันเปนเจาภาพตามลําดับอักษร  
2)  ระดับเจาหนาที่อาวุโส การประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการพัฒนาสาธารณสุข 

(Senior Officials Meeting on Health Development: SOMHD) จัดข้ึนเปนประจําทุกป 
3)  ระดับคณะทํางาน / ผูเช่ียวชาญ ปจจุบันอาเซียนมีคณะทํางาน/ผูเช่ียวชาญ

ภายใต SOMHD จํานวน 11 คณะ ดังน้ี 
(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) สํานักงาน

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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นอกจากน้ี สาขาความรวมมือที่ไมไดมีการจัดต้ังคณะทํางาน/ผูเช่ียวชาญ ไดแก 
–  Increase Access to Health Services for ASEAN People กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพรับผิดชอบ 
–  Migrant Health สํานักนโยบายและยุทธศาสตรรับผิดชอบ 
–  Health Impact Assessments (HIA) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติรับผิดชอบ 
–  ASEAN Health (e)–Bulletin สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง

ประเทศรับผิดชอบ 
2.2.2  วาระการพัฒนาสุขภาพอาเซียนหลังป 2558 (ASEAN Post–2015 Health 

Development Agenda) 
ที่ประชุมคณะทํางานภายใตเจาหนาที่อาวุโสจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 

ประเทศ ไดแก บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟลิปปนส 
สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พรอมดวยผูแทนจาก
สํานักเลขาธิการอาเซียน นักวิชาการ หารือและกําหนดวาระการพัฒนาสุขภาพอาเซียนหลังป 2558 
โดยมีวิสัยทัศน “ประชาคมอาเซียนที่ย่ังยืน มีความหวงใยอาทร และมีสุขภาพดี” (A Healthy, 
Caring and Sustainable ASEAN Community) วาระการพัฒนาสุขภาพอาเซียนหลังป 2558 
ประกอบดวย 4 หัวขอหลัก ไดแก 

1)  การสงเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตสุขภาพดี (Promoting Healthy Lifestyle) 
2)  การตอบโตภาวะภัยคุกคามสุขภาพทุกรูปแบบ สรางความเขมแข็งระบบ

สุขภาพ (Responding to All Hazards and Emerging Threats)  
3)  การเขาถึงบริการการดูแลรักษา (Strengthening Health Systems and Access 

to Care)  
4)  สรางความเช่ือมั่นอาหารปลอดภัยภายในภูมิภาค (Ensuring Food Safety)  
ประเทศไทยไดกําหนดมาตรการดานสาธารณสุขชายแดนฯ และหนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ดังตารางที่ 1 พบวามีมาตรการดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพบรรจุใน 
ทั้งสามแผนงาน 
 
  



13 

ตารางท่ี 1  มาตรการดานสาธารณสุขชายแดนและแรงงานตางดาวตามแผนงานประชาคมอาเซียน
ภายหลังป 2558 (พ.ศ. 2559–2563) 

 

ประเด็น/มาตรการหลัก ประเด็น/มาตรการยอย 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
1) แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กระทรวงพาณิชย 
– การสงเสริมการใชประโยชน

และโอกาสจากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

การสรางเสริมระบบการควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

2) แผนงานประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (APSC) กระทรวงกลาโหม 
– การบริหารจัดการชายแดน พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสาธารณสุขสําหรับ

ประชากรตางดาว 
- พัฒนาความรวมมือ การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม

โรคตามแนวชายแดนและชองทางผานแดน 
- ปองกันและเฝาระวังการนําเขา–สงออกอาหารและยา

ปลอมและต่ํากวามาตรฐานตามแนวชายแดนและ
ชองทางผานแดน 

กระทรวงสาธารณสุข 

3) แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย 

– ความเทาเทียมในการเขาถึง
และโอกาสสําหรับทุกคน 
และการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชน 

- การเสริมสรางศักยภาพการเปนเมืองศูนยกลางบริการ
สุขภาพในอาเซียน 

- การเสริมสรางระบบประกันสุขภาพ การสงเสริมการ
เขาถึงบริการและการดูแลตนเอง 

กระทรวงสาธารณสุข 

– เสริมสรางสมรรถนะในการตั้ง
รับและปรับตัวเขากับ
แนวโนมการเปล่ียนแปลง
และความทาทายใหมๆ ที่
อุบัติขึ้นรวมกัน 

- การพัฒนาการเฝาระวัง การสํารวจโรค การตรวจพิสูจน 
และอนามัยส่ิงแวดลอม 

- การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 

กระทรวงสาธารณสุข 

– เสริมสรางความสามารถใน
การสรางสรรคนวัตกรรม
อยางตอเน่ืองและเปนสมาชิก
ของประชาคมโลกที่มีความ
กระตือรือรน 

- การสงเสริมในประเด็นที่ไทยมีความเขมแข็งโดดเดน 
ไดแก การพัฒนา ควบคุม กํากับดูแลสินคา/บริการ/
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
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2.2.3  ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาดาน
สาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุขไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมามีความรวมมือดาน
สาธารณสุขระดับทวิภาคีและพหุภาคีมาอยางตอเน่ือง โดยไดมีการหารือทั้งในระดับผูบริหาร ระดับ
ผูปฏิบัติงาน และระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของบริเวณชายแดน เพื่อพัฒนาความรวมมือในการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุขของทั้งสองประเทศอยางตอเน่ือง ตัวอยางเชน 

1)  บันทึกการหารือระหวางกระทรวงสาธารณสุขไทยและเมียนมา เมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม พ.ศ. 2543 กระทรวงสาธารณสุขไทยและเมียนมาไดมีการลงนามบันทึกการหารือ ณ 
จังหวัดเชียงใหม ในการประชุมความรวมมือดานสาธารณสุขไทย–เมียนมาระดับรัฐมนตรี ซึ่งการประชุม
ดังกลาวจัดข้ึนเพื่อ (1) ขยายความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางสองประเทศ โดยเนนเรื่องโรค
มาลาเรีย เอชไอวี/เอดส และวัณโรค (2) จัดเตรียมแผนปฏิบัติการรวมดานสาธารณสุขชายแดน และ 
(3) จัดต้ังกลไกความรวมมือระดับประเทศ และระดับทองถ่ิน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดน  

2)  การประชุมระดับรัฐมนตรีวาดวยความรวมมือดานสาธารณสุขไทย–เมียนมา 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ เมืองมัณฑะเลย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยในการประชุม
ครั้งน้ี ไดมีการจัดทํา Memorandum of Understanding on Health Cooperation ระหวาง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ (นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค และ Dr.Pe Thet 
Khin) เพื่อประสานความรวมมือกันในดานตาง ๆ ดังน้ี 

– 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 ติดเช้ือ ความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ นอกจากน้ี ยังพบวาหญิงต้ังครรภใชบริการดาน
สาธารณสุขจากภาครัฐจํานวนนอยมาก เพราะสวนใหญแลวนิยมรับบริการจากแพทยพื้นบาน (เชน 
หมอตําแย) ในการน้ี องคการอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต (WHO SEARO) 
กระทรวงสาธารณสุขเมียนมา และกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย จึงรวมกันต้ังคณะทํางานดาน
วิชาการเพื่อเรงแกปญหาดังกลาว โดยไดรับการสนับสนุนดานคาใชจายในการดําเนินงานจาก Global 
Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) และ Health System Strengthening (HSS) 
for Myanmar โครงการวิจัยน้ีมีช่ือวา “A feasibility study of the Community Health Initiative  



15 

for Maternal and Child Health in Myanmar” ดําเนินงานโดยทบทวนเอกสาร การประชุมหารือ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ออกแบบแนวทางดําเนินงาน เก็บขอมูลที่จําเปนในพื้นที่ ปรับแนวทางดําเนินงาน 
และทดสอบในพื้นที่นํารอง โดยมาตรการแกไขปญหาที่ไดจากการวิจัยคือกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา
จัดทํา vouchers แจกใหหญิงต้ังครรภและหญิงวัยเจริญพันธุ ผานคนกลาง เชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ผูนําชุมชน พระ ฯลฯ ซึ่งครอบคลุมการใหบริการดานสาธารณสุขโดยไมเสีย
คาใชจาย ประกอบดวย การฝากครรภจํานวน 4 ครั้ง การคลอดบุตร การดูแลหลังคลอดจํานวน 1 ครั้ง 
และคาใชจายในการเดินทางมารับบริการ คาดวาจะสามารถเพิ่มความตระหนักในการดูแลครรภ และ
การเขาถึงบริการสาธารณสุขกับบุคลากรทางการแพทยของหญิงต้ังครรภ ซึ่งจะนําไปสูการลดอัตรา
การตายของแมและเด็กในเมยีนมาได 

2.2.4  ปญหาการปลอมปนยาสเตียรอยดในยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 
2.2.4.1 ปญหาในประเทศไทย 

ผลิตภัณฑสุขภาพโดยเฉพาะอยางย่ิงยาแผนโบราณและยาสมุนไพรถูก
ปลอมปนดวยสเตียรอยดเปนปญหาสาธารณสุขในประเทศไทยที่มีมานานกวาสี่สิบป และทวีความรุนแรง
มากข้ึน มีรายงานการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของยาสเตียรอยดตอสุขภาพประชาชนและภาระ
ทางการเงินของประเทศ ในภาพรวมพบวา ประชาชน 1,000 คน มีผูที่มีปญหาจากการใชสเตียรอยด
ไมเหมาะสม 93 คน และมีอัตราการตายจากการใชสเตียรอยดอยางไมเหมาะสม รอยละ 6.4 โดยพบ
ปญหาการใชสเตียรอยดในทางที่ผิดในทุกภาคของประเทศ สาเหตุที่ชักนําใหผูปวยใชยาที่ปลอมปน 
สเตียรอยดโดยไมมีขอบงช้ีทางการแพทยสวนใหญคือใชรักษาอาการปวดกลามเน้ือหรือขอ เมื่อผูปวย
เกิดผลขางเคียงจากการใชยาที่ปลอมปนสเตียรอยดทําใหตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
กอใหเกิดภาระงานแกบุคลากรทางการแพทย และเกิดคาใชจายทางการแพทยที่รัฐตองรับภาระ 
เปนเงินถึง 1,900 ลานบาทตอป 

สํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนหนวยงานหลัก
ของประเทศไทยในการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพ เชน ยาแผนปจจุบัน ยาแผนโบราณ ฯลฯ ซึ่ง
เปนสวนหน่ึงของระบบเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพของประเทศไทย โดยประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานดานสาธารณสุขหลายแหง เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(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 โดยเฉพาะอยางย่ิงจากประเทศจีนไดมีการจัดจําหนายไปทั่วโลก รวมถึงประเทศในแถบยุโรป
และอเมริกา ทั้งทางชองทางที่ถูกตองตามกฎหมาย และการลักลอบจําหนายตามแนวเขตชายแดน
หรือจําหนายผานทางอินเตอรเน็ต โดยฉลากผลิตภัณฑอาจไมระบุสวนประกอบที่ชัดเจน หรือระบุวามี
สวนประกอบจากสมุนไพร ทําใหผูบริโภคหลงเช่ือและใชอยางขาดความระมัดระวัง จนกอใหเกิด
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ผลขางเคียง ซึ่งอาจมีเพียงอาการเล็กนอย เชน ผื่นคัน ไปจนถึงผลขางเคียงตอระบบหัวใจและหลอดเลือด 
และเสียชีวิต 

รายงานวิจัยเรื่องปญหาการปลอมปนยาแผนปจจุบันและสเตียรอยดใน
ผลิตภัณฑสุขภาพจากหองปฏิบัติการพิษวิทยาระดับตติยภูมิ ฮองกง (Tertiary Referral Clinical 
Toxicology Laboratory, Hong Kong) พบวาต้ังแตป 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 ยาลดนํ้าหนัก (รอยละ 36.8) ยาแกปวดขอ
และรักษาโรคเกาท (รอยละ 22.8) ยารักษาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ (รอยละ 9) นอกจากน้ี ยังมี
รายงานวิจัยจากตางประเทศหลายฉบับ รายงานเกี่ยวกับการปนปลอมของยาสเตียรอยดและยา 
แผนปจจุบัน รวมถึงผลขางเคียงที่เกิดข้ึน จะเห็นไดวาปญหาสเตียรอยดปลอมปนในผลิตภัณฑสุขภาพ
ไมเพียงเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศไทยหรือประเทศในแถบเอเชียเทาน้ัน แตเปนปญหาที่
แพรกระจายไปทั่วโลก 

2.2.5  ชุดทดสอบสเตียรอยด 
วิธีตรวจหาสเตียรอยดที่ปนปลอมในยาแผนโบราณสามารถทําไดหลายวิธี เชน 

Thin Layer Chromatography (TLC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 
ซึ่งตองดําเนินการในหองปฏิบัติการโดยนักวิเคราะหที่เช่ียวชาญ ดําเนินการตามวิธีการปฏิบัติงานที่ได
มาตรฐานสากล และใชเครื่องมือตรวจวิเคราะหที่มีราคาสูง จึงสงผลใหการตรวจวิเคราะหใชเวลานานถึง 
25 วันทําการ โดยมีอัตราคาบริการตรวจวิเคราะห 1,500 บาท/ตัวอยาง ดังน้ัน แนวทางการตรวจ
วิเคราะหดังกลาว จึงยังไมตอบสนองตอการแกไขปญหาการปลอมปนยาสเตียรอยดในยาแผนโบราณ
หรือยาสมุนไพรไดอยางทันทวงที กรมวิทยาศาสตรการแพทยซึ่งมีบทบาทเปนหองปฏิบัติการอางอิง
ระดับชาติ (National Laboratory) จึงไดวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบสเตียรอยด (Steroid Test Kit) 
(ภาพที่ 1) สําหรับตรวจหาการปลอมปนยาสเตียรอยดในยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพร โดยชุด
ทดสอบน้ีเปนชุดทดสอบอยางงาย ทราบผลเร็ว สามารถใชตรวจสอบไดดวยตนเอง ราคาถูก (65 บาท/ 
ชุดทดสอบ) ผลิตภัณฑน้ีจึงชวยลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เน่ืองจากประชาชนเปน
ผูตรวจและทราบผลดวยตนเอง ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแก
ผูรับบริการไดดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ภาพท่ี 1  ชุดทดสอบสเตียรอยด 
 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบการตรวจวิเคราะหสารสเตียรอยดในหองปฏิบัติการและการใชชุดทดสอบ
อยางงาย 

 

หัวขอ 
ตรวจสารสเตียรอยดใน

หองปฏิบัติการ 
ตรวจสารสเตียรอยดดวย 

ชุดทดสอบอยางงาย 
เครื่องมือสําหรับตรวจวิเคราะห เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ชุดทดสอบอยางงาย 
สถานที่ในการตรวจวิเคราะห ตรวจในหองปฏิบัติการที่ได

มาตรฐาน 
ไมจํากัดสถานที่ตรวจ 

ผูตรวจวิเคราะห นักวิเคราะห ประชาชนทั่วไป 
ระยะเวลาทราบผล 25 วันทําการ 15 นาที 
คาใชจายตอ 1 ตัวอยาง 1,500 บาท 65 บาท 
ความสะดวก สงตัวอยางไปที่

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
สั่งซือ้ชุดทดสอบอยางงาย 

ทางไปรษณีย 
ความปลอดภัย นักวิเคราะหสัมผสักับ 

สารเคมีอันตราย 
ผูตรวจไมตองสัมผสักบั 

สารเคมีอันตราย 
 

ผลงานการพัฒนาชุดทดสอบสเตียรอยดในครั้งน้ีถือวาเปนนวัตกรรมที่ชวยแกไข
ปญหาสาธารณสุขในประเทศไทยไดเปนอยางดี และยังชวยใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยมีรายไดซึ่ง
สามารถนําไปใชในการสนับสนุนดานงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิจัยน้ีไดรับรางวัลผลงานวิชาการ
ยอดเย่ียมในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2553 และรางวัลคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนดีเดน ประเภทนวัตกรรมการใหบริการ ประจําป พ.ศ. 2554 จากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดดําเนินการผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดจําหนายใน
ประเทศมาต้ังแตป พ.ศ. 2552 โดยจํานวนการผลิตเพิ่มข้ึนทุกป จนถึงปจจุบันไดผลิตชุดทดสอบ 
สเตียรอยดจําหนายแกประชาชนทั่วไปและหนวยงานของรัฐไปแลวมากกวา 300,000 ชุด (แผนภูมิที่ 1) 
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แผนภูมิท่ี 1  จํานวนชุดทดสอบสเตียรอยดทีผ่ลิตโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 
2.2.6  ตัวอยางแนวทางการสนับสนุนชุดทดสอบโดยองคกรระหวางประเทศ 

จากการแพรระบาดของเช้ือไวรัส HIV ไปทั่วโลก หนวยงานที่เกี่ยวของจึงตอง
รวมมือกันทั้งในดานการปองกันและรักษา ผูติดเช้ือระยะแรกอาจไมรูตัวเน่ืองจากหลังติดเช้ือ 2–4 
สัปดาห ผูปวยจะมีอาการคลายไขหวัด มีผื่นแดง เจ็บคอ ปวดกลามเน้ือ และอาการเหลาน้ีจะหายไปเอง 
หากไมไดพบแพทยเพื่อตรวจรางกายและซักประวัติอยางละเอียดก็จะไมทราบวาติดเช้ือ HIV จึงอาจ
แพรเช้ือใหผูอื่นได 

การตรวจคัดกรองเพื่อหาผูติดเช้ือจึงเปนข้ันตอนที่สําคัญลําดับแรกในการคนหา 
ผูติดเช้ือและนําเขาสูกระบวนการรักษา แนวทางการตรวจคัดกรองที่ดีควรใชอุปกรณที่ใชงานงาย 
ประหยัด ใหผลถูกตอง เช่ือถือได บริหารจัดการงาย (เชน ไมตองแชนํ้ายา/อุปกรณในตูเย็น ไมตองใช
บุคลากรที่มีความชํานาญสูง ไมตองตรวจในหองปฏิบัติการฯลฯ) การตรวจกรอง HIV ในปจจุบันจึง
เปลี่ยนจากการตรวจในหองปฏิบัติการไปเปนการใชชุดทดสอบ rapid test ที่สามารถใชงานไดทุก
สถานที ่

ปจจุบัน มีผูผลิตชุดทดสอบ HIV หลายราย ซึ่งมีราคาและคุณภาพแตกตางกันไป 
การที่องคกรระหวางประเทศจะดําเนินการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนใหกับประเทศกําลังพัฒนาจึงตองมี
กระบวนการที่ทําใหมั่นใจวาไดชุดทดสอบที่มีคุณภาพ และคุมคา ข้ันตอนการประเมิน มีดังน้ี 

1)  ประเมินคุณภาพชุดทดสอบ 
เน่ืองจากชุดทดสอบ HIV มีหลากหลายช่ือการคาและผูผลิต จึงจําเปนตอง

ประเมินคุณภาพชุดทดสอบตามข้ันตอนตอไปน้ี (1) ประเมินคุณภาพชุดทดสอบ (2) ตรวจสอบ
มาตรฐานโรงงานผลิต (3) ตรวจสอบคุณภาพของชุดทดสอบในทุกรุนผลิต 4) เฝาระวังคุณภาพชุด
ทดสอบหลังออกสูตลาด (แผนภูมิที่ 2) 
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แผนภูมิท่ี 2  ข้ันตอนการประเมินคุณภาพชุดทดสอบ 
 

2)  คัดเลือกชุดทดสอบ 
คุณลักษณะของชุดทดสอบที่เลือกควรเหมาะกับผูใชและพื้นที่ใชงาน เชน 

ข้ันตอนการใชงานและเตรียมตัวอยางไมยุงยากซับซอน แสดงผลการตรวจถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว 
คุณภาพคงที่ ไมแปรเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ ไมจําเปนตองเก็บในตูเย็น มีความไวและความจําเพาะที่ดี 
แปลผลงาย เก็บรักษางาย หลังจากใชแลวไมกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม  

3)  แบบประเมินคุณภาพชุดทดสอบ 
แบบประเมินคุณภาพชุดทดสอบใชสําหรับเฝาระวังคุณภาพชุดทดสอบและ

ตรวจหาสาเหตุของขอผิดพลาดวาเกิดจากชุดทดสอบ ผูใชงาน หรือสถานที่ใชงาน ฯลฯ แบบประเมินฯ 
ควรมีลักษณะที่งายตอการใชงาน ไมเปนภาระแกผูปฏิบัติงานในการกรอกขอมูล เปนแบบเดียวกันใน
ทุกสถานที่ใชงาน มีขอมูลที่จําเปนครบถวน (เชน ช่ือการคา รุนผลิต วันที่หมดอายุ ช่ือเจาหนาที่ผูทํา
การตรวจ สถานที่ตรวจ ผลการตรวจ (บวก/ลบ) ฯลฯ) 

4)  การประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก 
การประเมินคุณภาพการใชงานชุดทดสอบโดยหนวยงานภายนอก ประกอบดวย

การดําเนินงาน 3 รูปแบบ ไดแก (1) การที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขารวมทดสอบความชํานาญดาน 
การตรวจวิเคราะห (2) การเย่ียมสํารวจโดยผูเช่ียวชาญ (3) การทดสอบตัวอยางซ้ําโดยหองปฏิบัติการ
ยืนยันผล ซึ่งข้ันตอนเหลาน้ีอาจใชเวลาและงบประมาณมาก จึงอาจพิจารณาดําเนินการเฉพาะสถานที่
ที่มีผลการตรวจนาสงสัยหรือไมไดคุณภาพ 

5)  การตรวจสอบคุณภาพของชุดทดสอบในรุนผลิตใหม 
คุณภาพชุดทดสอบแตละรุนผลิตอาจมีความแตกตางกัน จึงจําเปนตอง

ตรวจสอบคุณภาพของชุดทดสอบในรุนผลิตใหมกอนที่จะทําการจัดซื้อจํานวนมาก โดยหนวยงานที่
เกี่ยวของในการดูแลคุณภาพชุดทดสอบควรมีนโยบายดําเนินการหากพบชุดทดสอบที่ไมผาน
มาตรฐาน 
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6)  การเฝาระวังคุณภาพชุดทดสอบหลังออกสูตลาด 
เปนการเฝาระวังคุณภาพชุดทดสอบภายหลังการจัดซื้อ ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณภาพ

ชุดทดสอบอาจลดลงจากการขนสง อุณหภูมิ ความช้ืน การเก็บรักษาที่ไมเหมาะสม อาจดําเนินการ
โดยสุมตรวจคุณภาพชุดทดสอบจากสถานที่ใชงาน 

7)  การฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
การฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถชวยใหผลการดําเนินการมีความถูกตอง

มากย่ิงข้ึน 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)) เฟสแรกมีระยะเวลา
ดําเนินการ 5 ป (พ.ศ.2558–2560) เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับวิธีกระจายชุดทดสอบอยางมี
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 ดังน้ี 

1)  สรางหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัย การยอมรับ HIVST ความ
เปนไปได และความคุมคาของ HIVST 

2)  ทดลองกระจาย HIVST จํานวน 7 รูปแบบ เพื่อวิเคราะหตนทุน ความพึงพอใจ
ของผูใหบริการและผูรับบริการ และผลกระทบตอการปองกันและการเขารับการรักษา 

3)  ขอมูลจากโครงการ STAR นําไปเสนอตอองคการอนามัยโลกเพื่อจัดทํา
คําแนะนําดานชุดทดสอบ HIV ดวยตนเอง 

4)  ผลจาการดําเนินการโครงการ STAR ชวยใหเกิดความตองการใช HIVST ทั่วโลก 
สงผลใหราคา HIVST ตํ่าลง และยังชวยใหแตละประเทศยอมรับนโยบายการใช HIVST มากข้ึน 

จากการทบทวนวรรณกรรม ทําใหทราบวาปญหายาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร
ปลอมปนสเตียรอยดเปนปญหาที่พบไดในหลายประเทศ 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 จัดตั้งเม่ือ พ.ศ.2549 โดยรัฐบาลประเทศบราซิล ชิลี 

ฝรั่งเศส นอรเวย และสหราชอาณาจักร มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการปองกันและเขาถึงยารักษาวัณโรค เอชไอวี/
เอดส มาลาเรีย และไวรัสตับอักเสบซี 
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การศึกษาความเปนไปได 
ดานเทคนิค 

 การศึกษาความเปนไปได 
ดานการตลาด 

 การศึกษาความเปนไปได 
ดานการบริหารจัดการ 

- ประสิทธิภาพชุด
ทดสอบสเตียรอยด 

- การผลิต 
- ตนทุนการผลิต 

 - นโยบายดานการเฝา
ระวังผลิตภัณฑสุขภาพ
ของตลาดเปาหมาย 

- ความตองการสินคาของ
ตลาดเปาหมาย 
 

 

 - การบริหารจัดการการผลิต 
- เงื่อนไขการถายทอด

เทคโนโลยีใหผูประกอบการ 
- ชองทางการขยายชุดทดสอบ

และการสนับสนุนงบประมาณ
จากหนวยงานอื่น เชน องคกร
ระหวางประเทศ 

 
แผนภูมิท่ี 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 โฮลด้ิง (ไทยแลนด) จํากัด 
5. ผูบริหาร องคการเภสัชกรรม 
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางขางตนและการทบทวนเอกสาร เมื่อนํามา

วิเคราะหและจําแนกเน้ือหาตามความเปนไปไดทั้ง 3 ดานที่ศึกษา ไดแก ดานเทคนิค ดานการตลาด 
และดานการบริหารจัดการ สามารถสรุปได ดังน้ี 

 
3.1  ความเปนไปไดดานเทคนิค 

ชุดทดสอบสเตียรอยดที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยอาศัยหลักการของอิมมูโนโคร-
มาโตกราฟ (immunochromatography, IC) สามารถใชตรวจสอบสเตียรอยดที่ปลอมปนใน 
ยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได 2 ชนิด คือ เด็กซาเมทาโซน (dexamethasone) และเพรดนิโซโลน 
(prednisolone) โดยใหคาความถูกตองมากกวารอยละ 99 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีโครมาโทกราฟ 
ชนิดช้ันบาง (thin layer chromatography, TLC)  

การผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดสามารถผลิตไดทั้งระดับหองปฏิบัติการและระดับโรงงาน 
โดยวัตถุดิบการผลิตทั้งหมดสั่งซื้อไดจากผูแทนจําหนายภายในประเทศไทย สวนสารเคมีเพื่อทําให
เกิดปฏิกิริยาและเกิดสี สามารถเตรียมไดเองในหองปฏิบัติการ สถานที่สําหรับผลิตเปนเพียงหองสะอาด 
ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนได โดยหากยายการผลิตไปที่โรงงาน จะใชเวลาในการเตรียม
บุคลากร เครื่องมือ สถานที่ และบรรจุภัณฑราว 3–6 เดือน ก็จะสามารถผลิตเพื่อจําหนายได โดยมี 
คาลงทุนเครื่องมือเพิ่มประมาณ 3 ลานบาท 

ชุดทดสอบสเตียรอยดมีอายุ 2 ปนับจากวันผลิต โดยวันหมดอายุระบุไวที่ซองของผลิตภัณฑ 
การเก็บรักษาไมจําเปนตองแชเย็น เพียงเก็บไวที่อุณหภูมิไมรอนจัด และไมฉีกซองจนกวาจะใชงาน 
เพราะชุดทดสอบไวตอความช้ืนมาก ซึ่งจะทําใหชุดทดสอบเสียสภาพและใชงานไมได  

ในดานการใชงาน ผูใชชุดทดสอบไมจําเปนตองไดรับการอบรมเปนพิเศษ เพียงปฏิบัติตาม
คูมือที่แนบในกลองผลิตภัณฑ ซึ่งจะทราบผลภายใน 15 นาที ประเทศไทยมีการใชชุดทดสอบ 
สเตียรอยดน้ีมาต้ังแตป พ.ศ. 2552 จนถึงปจจุบัน ผูใชงานมีทั้งประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน บุคลากรทางการแพทย ฯลฯ ผลการประเมินพบวาผูใชงานมีความพึงพอใจการใช 
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ชุดทดสอบในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.3 จาก 5 คะแนน) เน่ืองจากใชงานงาย แปลผลงาย  
มีประโยชนในการแกไขปญหายาแผนโบราณปลอมปนสเตียรอยด อยางไรก็ดี ผูใชงานมีความคิดเห็นวา
ราคาชุดทดสอบควรมีราคาตํ่ากวาน้ี (ชุดทดสอบมีราคา 65 บาทตอชุด) เน่ืองจากการดําเนินงานดาน
เฝาระวังตองใชชุดทดสอบจํานวนมาก 

ชุดทดสอบสเตียรอยดน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใชตรวจคัดกรองเบื้องตนเพื่อตรวจวามกีารปนปลอม 
dexamethasone หรือ prednisolone ในยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรหรือไม หากพบผลบวก 
ควรสงตรวจยืนยันผลไปยังหองปฏิบัติการ ซึ่งจะทําการตรวจวิเคราะหดวยวิธีโครมาโทกราฟชนิด
ของเหลวประสิทธิภาพสูง (high performance liquid chromatography, HPLC) อยางไรก็ดี 
สถานการณการปนปลอมสเตียรอยดของผลิตภัณฑสุขภาพในทองตลาด ไมจํากัดเพียงผลิตภัณฑยา 
สมุนไพร และอาหารเสริมเทาน้ัน แตพบวามีการปนปลอมสเตียรอยดในผลิตภัณฑเครื่องสําอางดวย 
ซึ่งชุดทดสอบสเตียรอยดน้ีมีขอจํากัดในการตรวจสารสเตียรอยดในเครื่องสําอาง เน่ืองดวยชุดทดสอบ
น้ีไมจําเพาะตอสเตียรอยดที่ลักลอบใสในเครื่องสําอางซึ่งมีไดหลายชนิด ซึ่งเรื่องน้ีเปนหน่ึงในหลาย
ประเด็นที่ผูประกอบการใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจรับหรือไมรับการถายทอดเทคโนโลยี 

โดยสรุป ชุดทดสอบสเตียรอยดที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยน้ีมีความถูกตองใน
การตรวจสอบการปนปลอม dexamethasone และ prednisolone ในยาแผนโบราณและสมุนไพร 
การผลิตและขยายชุดทดสอบสเตียรอยดไปยังประเทศแถบอาเซียนมีความเปนไปไดทางเทคนิค 
เน่ืองจากสามารถหาซื้อวัตถุดิบไดภายในประเทศ กระบวนการผลิตไมซับซอน ชุดทดสอบเก็บรักษางาย
และใชงานงาย สามารถผลิตไดในโรงงาน ซึ่งการผลิตในระดับโรงงานจะไดตนทุนของชุดทดสอบที่ตํ่ากวา
การผลิตในหองปฏิบัติการ เน่ืองจากการผลิตจํานวนมากทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy 
of scale) 

 
3.2  ความเปนไปไดดานการตลาด 

จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับปญหาการปนปลอมสเตียรอยดในยาแผนโบราณของ
ประเทศในแถบอาเซียนพบวาหลายประเทศพบปญหาทํานองเดียวกัน ในประเทศมาเลเซียมีการลักลอบ
จําหนายยาแผนโบราณที่ไมมีทะเบียน ซึ่งมีแหลงผลิตจากทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน ขอมูล
สถิติของกระทรวงสาธารณสุขประเทศมาเลเซียพบวา รอยละ 37 ของผูปวยโรคไตมีความสัมพันธกับ
การใชยาสเตียรอยดเปนระยะเวลานาน และยังพบวายาสมุนไพรที่ไมมีทะเบียนมีการปนปลอม 
สเตียรอยด รอยละ 95 สวนประเทศปากีสถาน ขอมูลจากการสํารวจแบบตัดขวางในป พ.ศ. 2553–
2554 พบวา ยาแผนปจจุบันและยาสมุนไพรที่จายยาโดยหมอเถ่ือนมีการปลอมปนสเตียรอยด (ไดแก 
dexamethasone prednisolone) รอยละ 21 สวนประเทศอินเดียพยวายาแผนโบราณที่ไมมี
ทะเบียนมีการปนปลอมสเตียรอยด รอยละ 55 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของประเทศเหลาน้ีมิไดน่ิงนอนใจตอปญหาการปนปลอมสเตียรอยดที่เกิดข้ึน มีการดําเนินการ
เฝาระวังโดยหนวยงานภาครัฐและการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดขอมูลนําเขาสําหรับการตัดสินใจดําเนิน
มาตรการตาง ๆ นอกจากน้ียังพบวาในประเทศตาง ๆ เหลาน้ีมีแนวทางการตรวจวิเคราะหยาที่
ปลอมปนสเตียรอยด ดวยการตรวจในหองปฏิบัติการที่ใชเวลาคอนขางนานและตนทุนสูง โดยไมพบ
รายงานเรื่องการใชชุดทดสอบสเตียรอยดในการเฝาระวัง 
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เมียนมามีการใชยาแผนโบราณ และพบปญหาการปลอมปนสเตียรอยดเชนเดียวกับ
ประเทศไทย The Department of Food and Drug Administration (FDA) เมียนมามีนโยบาย
และระบบการเฝาระวังคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพในทองตลาด (post marketing surveillance) ซึ่งมี
ความตระหนักและมีความพยายามในการแกไขปญหาดังกลาว โดย FDA เมียนมาไดเคยติดตอมายัง
ศูนยชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อขอใบเสนอราคาชุดทดสอบสเตียรอยดสําหรับใชใน
การเฝาระวังการปลอมปนสเตียรอยดในยาแผนโบราณ แสดงใหเห็นวามีความตองการใชชุดทดสอบ 
สเตียรอยดโดยหนวยงานรัฐบาลของเมียนมา นอกจากน้ี ยังพบการแพรระบาดของผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่ปลอมปนสเตียรอยดในกลุมประเทศอาเซียนและทั่วโลก จึงคาดวาจะมีความตองการใชชุดทดสอบ 
สเตียรอยดในอีกหลายประเทศ 

จากการสืบคนขอมูลและสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ยังไมพบวามีผูผลิตผลิตภัณฑเชนเดียวกันน้ี
ในประเทศอื่น ดังน้ัน กรมวิทยาศาสตรการแพทย ประเทศไทย จึงนาจะเปนหนวยงานเดียวใน
อาเซียนที่ผลิตชุดทดสอบสําหรับตรวจสอบการปลอมปนสเตียรอยดในยาแผนโบราณเพื่อจําหนาย 
สวนทางดานผูประกอบการมีความเห็นในทิศทางเดียวกันคือชุดทดสอบสเตียรอยดน้ีมศัีกยภาพทีจ่ะเติบโต
ไดอีกทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ โดยควรมีการวางแผนการตลาด การประชาสมัพนัธเชิงรกุ 
การมีตัวแทนจําหนายทั้งภาครัฐ (เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) และภาคเอกชน (เชน รานขายยา) 
และการต้ังราคาที่แตกตางกันสําหรับตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ นอกจากน้ี ผูประกอบการ 
มีแผนจะขยายตลาดการใชงานชุดทดสอบสเตียรอยดไปยังกลุมผูบริโภคที่กวางข้ึน ไมจํากัดเฉพาะกลุม
บุคลากรทางการแพทยที่ใชในการตรวจสอบยาแผนโบราณในงานเฝาระวังความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑสุขภาพเทาน้ัน ดังน้ัน จึงมีความเปนไปไดดานการตลาดในการขยายชุดทดสอบสเตียรอยด
ไปยังเมียนมา และประเทศอื่น 

 
3.3  ความเปนไปไดดานการบริหารจัดการ 

การผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดในหองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรการแพทยภายใตกําลงัคน 
เครื่องมือ และสถานที่ที่มีในปจจุบัน สามารถผลิตไดสูงสุดไมเกิน 60,000 ชุดตอป ซึ่งเพียงพอตอ
ความตองการใชในประเทศ แตไมเพียงพอสําหรับการผลิตเพื่อขยายไปยังตางประเทศ นอกจากน้ี  
การผลิตชุดทดสอบในหองปฏิบัติการ สงผลกระทบใหนักวิเคราะหขาดโอกาสในการพัฒนาชุดทดสอบ
ใหมๆ เพื่อแกไขปญหาอื่นที่พบอยางตอเน่ือง เชน การปลอมปนไซบูทรามีนหรือซิเดนาฟลใน
ผลิตภัณฑอาหารเสริม 

จากนโยบายกรมวิทยาศาสตรการแพทยในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบไปยัง
หนวยงานเอกชน มีเงื่อนไขหรือขอตกลงที่แตกตางกันไปสําหรับแตละผลิตภัณฑ โดยการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดมีเงื่อนไขคือ คาถายทอดองคความรู 2 ลานบาท คา royalty 
fee รอยละ 10 และระยะเวลาทําสัญญา 5 ป นับจากวันที่เริ่มผลิตจําหนาย อยางไรก็ดี การผลิตชุด
ทดสอบสเตียรอยดตองใชเทคโนโลยีเฉพาะดานซึ่งแตกตางจากชุดทดสอบทั่วไป ผูประกอบการตอง
ลงทุนเครื่องมือเพิ่มประมาณ 3 ลานบาท และเพื่อใหคุมคาการลงทุน จึงมีความตองการรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีชุดทดสอบอื่นๆ ที่ใชเทคนิคเดียวกัน และควรเปนชุดทดสอบที่มีแนวโนมทาง
การตลาดที่ดีดวย ซึ่งเมื่อกรมวิทยาศาสตรการแพทยเจรจาเสนอชุดทดสอบอื่นๆ ดวยแลว ยังไมจูงใจ
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ผูประกอบการมากพอ ดวยเหตุน้ี กรมวิทยาศาสตรการแพทยจึงยังไมประสบผลสําเร็จในการหา
ผูประกอบการเพื่อรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบสเตียรอยด 

เน่ืองจากชุดทดสอบสเตียรอยดดวยเทคนิค Immunochromatography (IC) น้ีผลิตงาย 
ใชงานงาย ติดตลาด มีความตองการใชงานมากข้ึนทุกป แมไมไดทําการตลาดยังสามารถขายไดอยาง
ตอเน่ือง แตดวยตนทุนการวิจัยและพัฒนาที่สูง และกรมวิทยาศาสตรการแพทยจําเปนตองมีทุน
สําหรับพัฒนาชุดทดสอบใหมๆ ตอไป กรมวิทยาศาสตรการแพทยจึงไมสามารถลดคาถายทอด 
องคความรูใหได 

สวนชองทางการขยายชุดทดสอบสเตียรอยดไปยังเมียนมาหรือประเทศเพื่อนบาน สามารถ
ดําเนินการผานโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนา สาขาสาธารณสุข ที่ดําเนินการโดยกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศได ตัวอยางเชน แผนงานความรวมมือที่ดําเนินการใน
ลักษณะ Program–based Approach ระยะเวลา 3 ป กับประเทศกัมพูชา สวนความรวมมือกับเมียนมา
ดานสาธารณสุขอยูระหวางการหารือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยกรางแผนงาน 3 ป ซึ่งการชุด
ทดสอบสเตียรอยดเพื่อการแกปญหาผลิตภัณฑสุขภาพไมไดมาตรฐานที่พบในกลุมประเทศอาเซียนมี
ความสอดคลองกับแผนงานประชาคมอาเซียนภายหลังป 2558 (พ.ศ. 2559–2563)  

สวนในดานงบประมาณสนับสนุนคาชุดทดสอบ อาจดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน 
ประเทศเปาหมายใชงบประมาณตัวเอง เมียนมาหรือประเทศไทยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
แหลงทุนในประเทศหรือตางประเทศ เชน the Global Alliance for Vaccines and Immunization 
(GAVI), Health System Strengthening (HSS) ที่ดําเนินการโดย USAID, องคการอนามัยโลก
ประจําภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต (WHO SEARO) ดังน้ัน หากประเทศไทยสามารถผลิตชุด
ทดสอบสเตียรอยดไดดวยกําลงัการผลิตระดับโรงงาน การขยายชุดทดสอบสเตียรอยดไปยังเมียนมา
หรือประเทศเพื่อนบานจึงมีชองทางและแหลงงบประมาณที่มีความเปนไปได ซึ่งจะมีสวนชวยสงเสริม
ความสัมพันธระหวางประเทศดานสาธารณสุขไดเปนอยางดี 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศดานสาธารณสุข ผานการขยายการใชชุด
ทดสอบสเตียรอยดในเมียนมามีความเปนไปไดทั้งดานเทคนิคและดานการตลาด เน่ืองจากชุดทดสอบ
มีความถูกตองในการตรวจสอบสเตียรอยดในยาแผนโบราณและยาสมุนไพร ใชงานงาย ราคาถูก 
ขนสงและเก็บรักษางาย สวนการผลิตชุดทดสอบในโรงงานมีข้ันตอนไมซับซอน สามารถใชสถานที่เดิม 
แตอาจตองลงทุนดานเครื่องมือเพิ่มเติม อยางไรก็ดี ตนทุนการผลิตชุดทดสอบในโรงงานจะตํ่ากวาการผลติ
ในหองปฏิบัติการ เน่ืองจากการผลิตจํานวนมากทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scale)  

สวนในดานการตลาด เมียนมามีความตองการใชชุดทดสอบสเตียรอยดในการเฝาระวัง 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพเชนเดียวกับประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปน
หนวยงานเดียวในอาเซียนที่ผลิตชุดทดสอบสําหรับตรวจสอบการปลอมปนสเตียรอยดในยาแผนโบราณ
และสมุนไพรเพื่อจําหนาย ดังน้ัน ชุดทดสอบสเตียรอยดจึงมีศักยภาพทางการตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศคอนขางสูง การขยายชุดทดสอบสเตียรอยดไปยังเมียนมาหรือประเทศเพื่อนบานมี
ชองทางที่เปนไปได โดยดําเนินการผานโครงการความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุข  

อยางไรก็ดี การผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดในปจจุบันดําเนินการในหองปฏิบติัการ จงึมขีอจาํกดั
ดานกําลังการผลิต สงผลใหไมสามารถผลิตจํานวนมากได จึงไมสามารถตอบสนองความตองการใช 
ชุดทดสอบในตลาดตางประเทศได สวนการถายทอดเทคโนโลยีไปยังหนวยงานเอกชนยังไมสําเร็จ 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

เพื่อใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยประสบผลสําเร็จในการขยายชุดทดสอบสเตียรอยดไปยัง
เมียนมาและประเทศอื่น การศึกษาน้ีมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1) การถายทอดเทคโนโลยีใหหนวยงานเอกชน กรมวิทยาศาสตรการแพทยควรจัดทํา
ขอมูลสนับสนุนที่รอบดานและเพียงพอตอการตัดสินใจ และเสนอไปยังหนวยงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
หลายราย เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสําเร็จในการถายทอดเทคโนโลยี 

2) ปรับเงื่อนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงของผูประกอบการ 
3) กรมวิทยาศาสตรการแพทยควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อใหไดหลักฐานสนับสนุน

ประโยชนของการใชชุดทดสอบสเตียรอยด รวมถึงเผยแพรในวารสารวิชาการตางประเทศ ซึ่งเปนการ
ประชาสัมพันธและชวยเพิ่มความตองการใชชุดทดสอบสเตียรอยดในตางประเทศ 

4) กรมวิทยาศาสตรการแพทยพัฒนาชุดทดสอบสเตียรอยดใหสามารถตรวจสอบ 
สเตียรอยดชนิดอื่นได รวมถึงสเตียรอยดในเครื่องสําอาง 
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5) กรมวิทยาศาสตรการแพทยควรถายโอนภารกิจการผลิตชุดทดสอบสเตียรอยดออกจาก
หนวยงานที่มีหนาที่ วิจัยและพัฒนา เพื่อใหนักวิเคราะหทําการพัฒนาชุดทดสอบใหมๆ เชน  
ชุดทดสอบไซบูทรามีน ชุดทดสอบซิเดนาฟล เพื่อชวยสนับสนุนการเฝาระวังความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑสุขภาพใหครอบคลุม และตอบสนองตอปญหาที่พบในปจจุบันมากข้ึน 

 
 

 
 
 



 

 

 
บรรณานกุรม 

 
 
หนังสือ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ระบบเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพประเทศไทย. 

กรุงเทพฯ: โรงพมิพสํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ, 2559. 
HITAP. A feasibility study of the Community Health Initiative for Maternal and Child 

Health in Myanmar. Bangkok: Tana Press, 2010. 
 
วารสารวิชาการ 
มาศวลัย  ลิขิตธนเศรษฐ, โสมขจี  หงสทอง และ สุรัชนี  เศวตศิลา. “การใหบรกิารชุดทดสอบ 

สเตียรอยดในยาแผนโบราณดวยเทคนิคอมิมโูนโครมาโทกราฟฟ โดยสํานักยาและวัตถุเสพติด.” 
ว กรมวิทย พ 54, 3–4 (2555): 174–86. 

Ching CK, and others. “Adulteration of proprietary Chinese medicines and health 
products with undeclared drugs: experience of a tertiary toxicology 
laboratory in Hong Kong.” Br J Clin Pharmacol 84,1 (2018): 172–8. 

Parekh BS, and others. “Scaling up HIV rapid testing in developing countries: 
comprehensive approach for implementing quality assurance.” Am J Clin 
Pathol 134, 4 (2010): 573–84. 

Doreen NB, Chandra S, Lai CS, Haris MR. “Screening of adulterants in unregistered 
herbal products in Malaysia.” Der Pharma Chemica 5, 2 (2013):.278–285. 

Gilani ST, Khan DA,Ahmed M, Khan A. “Frequency of steroid contamination in drugs 
pressscribed b quacks in Rawalpindi.” PAFMJ 62, 3 (2012) 

 
สื่ออิเล็กทรอนิกส 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ. [ออนไลน]. 2558. 

แหลงที่มา: http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14 /02.html 
[5 พ.ค.2561]. 

พรหมพร  สินพรหม. ความรวมมือระหวางประเทศ. [ออนไลน]. 2555. แหลงทีม่า: 
http://kmops.moph.go.th/index.php/km-test/2012-09-19-04-18-52/130-1  
[1 มิ.ย. 2561]. 

 . กลไกความรวมมอือาเซียน. [ออนไลน]. 2555. แหลงที่มา: http://kmops.moph.go.th/ 
index.php/km-test/2012-09-19-04-18-52/215-2013-06-24-09-38-43  
[1 มิ.ย. 2561]. 



29 

 

พรหมพร สินพรหม. ภูมิภาคอาเซียน ความเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพ. [ออนไลน]. 2555. แหลงที่มา: 
http://www.spko.moph.go.th/wp–content/uploads/2013/10/ASEAN0915.pdf 
[1 มิ.ย. 2561]. 

Association of Southeast Asian Nations. ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM). 
[Online]. 2014. Available from: http://asean.org/asean-socio-cultural/asean-
health-ministers-meeting-ahmm/overview-2/ [2018, June 1]. 

 
 
 
  



30 

 

ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายบัลลังก  อุปพงษ 
 
ประวัติการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2531–2532 แพทยประจําโรงพยาบาลทุงโพธ์ิทะเล จ.กําแพงเพชร 
พ.ศ. 2532–2534 ผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรงาม จ.กําแพงเพชร 
พ.ศ. 2534–2537 ผูอํานวยการโรงพยาบาลลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 
พ.ศ. 2537–2558 ผูอํานวยการโรงพยาบาลพรานกระตาย จ.กําแพงเพชร 
พ.ศ. 2558–2560 ผูเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร 
พ.ศ. 2560–2561 ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดตรัง 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2560–2561 ผูอํานวยการศูนยชุดทดสอบ กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2561–ปจจบุัน ผูอํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
 
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
 
 


