ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน

คายามหาโหด โจทยที่รอการแกไข
ยา เปน1 ในปจจัย 4 ที่จําเปนอยางยิ่งในยามเจ็บปวย ทวา ตัวเลขการใชยาของคนไทยนับปละเกือบ 2
แสนลานบาท หรือเกือบครึ่งหนึ่งของคาใชจายสุขภาพโดยรวมทั้งหมด
เมื่อเจาะลึกลงเบื้องหลังตัวเลขการใชยาที่พุงทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆ กลับพบปญหาที่สั่งสมมานานจนกลาว
ไดวา “ระบบยา” ของประเทศไทยอยูในสภาพออนแอมาก โดยเฉพาะปญหาการใชยาฟุมเฟอยเกินความจําเปน
และคายาแพงเกินจริง

ไทยนําโดงคายามหาศาล
เมื่อพิจารณาคาใชจายในการซื้อยาในภาพรวมของประเทศไทยพบวา มีจํานวนสูงขึ้นอยางนาตกใจ โดย
ในป 2552 คนไทยบริโภคยาปละ 186,331 ลานบาท ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลวมีอัตราการคาใชจายดานยาที่
ต่ํากวาประเทศไทยมาก อาทิ สหรัฐอเมริกา รอยละ 12.3 ออสเตรเลีย รอยละ 12.8 อังกฤษ รอยละ 16.3 แคนาดา
รอยละ 17.7 ฝรั่งเศส รอยละ 18.9 และญี่ปุน รอยละ 18.9
ปจจัยสําคัญที่ทําใหตัวเลขการใชยาของไทยพุงสูงมากคือ ระบบการควบคุมการสั่งจายยาที่ออนแอ โดย
พบวาในปงบประมาณ 2552 เฉพาะขาราชการกลุมเดียวเบิกจายคารักษาพยาบาลสูงเกือบ 70,000 ลานบาท ซึ่งสูง
กว า งบประมาณที่ ตั้ ง ไว 48,000 ล า นบาท หรื อ มี สั ด ส ว นสู ง ขึ้ น เกื อ บเท า ตั ว ถ า ตั ว เลขการใช จ า ยยั ง คงไม
เปลี่ ย นแปลง คาดว า ป ง บประมาณ 2553 ค า ยาจะสู ง เกิ น 10.5 แสนล านบาท และแน น อนว า การเบิ ก จ า ยค า
รักษาพยาบาลสวนใหญยังคงเปน “คายา”

ปริศนาหลัง “ยาเม็ดละพัน”
จากการศึกษาวิจัยของ รศ.ดร. ชะอรสิน สุขศรีวงศ และ ภญ. วรสุดา ยูงทอง โดยการสํารวจราคายา
จํานวน 43 ชนิด ที่ขึ้นทะเบียนในป 2550 พบวา รอยละ 51 ของยาที่สํารวจ มีราคาตั้งแตเม็ดละ 11-50 บาท ขณะที่
รอยละ 15 มีราคาตั้งแตเม็ดละ 51-33 บาท รอยละ 25 มีราคาตั้งแตเม็ดละ 101-500 บาท และ รอยละ 3 มีราคาสูง
กวาเม็ดละ 1,000 บาท
จะเห็นวาโดยภาพรวมถือวายามีราคาแพงมาก ที่สําคัญเมื่อตรวจสอบราคาตนทุนที่บริษัทยาแจงไวกับ
กรมการคาภายในกับราคาที่ขายใหโรงพยาบาลรัฐ พบวามีสวนตางถึง 60-800 เทา!

เบื้องหลังหนุนคายามหาโหด
ปจจัยสําคัญที่ทําใหราคายาแพงคือ “สิทธิบัตร” หากไมมีสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหมดอายุ ทําใหราคา
ถูกลงไดถึง รอยละ 90 อาทิ กรณียาตานไวรัสบางตัวที่มีสิทธิบัตรแพงกวายาไมมีสิท ธิบัตร 6.2 เทา ยารักษา
โรคเบาหวานที่มีสิทธิบัตรแพงกวายาไมมีสิทธิบัตร 14.5 เทา
อีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญคือ บริษัทขายยาใหโรงพยาบาลในราคาแพงกวาที่แจงไวกับกรมการคาภายใน
หลายรอยเทาตัว โดยใหเหตุผลวา เปนมูลคาที่รวมคาบริหารจัดการภายใน ทวา เมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียดได
พบประเด็นที่นาพิจารณา คือ
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หนึ่ ง ค า ใช จ า ยดั ง กล า วเน น หนั ก ไปที่ “การตลาดหรื อ การส ง เสริ ม การขาย” หรื อ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ กระตุนผูบริโภคโดยตรง มีการสํารวจพบวา คาใชจายในการโฆษณายาของไทยมีมูลคาสูงมาก
เฉพาะการโฆษณาในสื่อหลัก เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ บิลบอรด ฯลฯ ในชวง 3 ป (พ.ศ. 25492551) สูงกวาปละ 2,500 ลานบาท
สอง การสนับสนุนการทํากิจกรรมของแพทยบางกลุม เพื่อสรางสายสัมพันธที่แนบแนนในฐานะที่
แพทยเปนผูสั่งจายยา โดยเฉพาะการสนับสนุนแพทยใหใชยาของบริษัทนั้นๆ รวมถึงบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ
เชน เภสัชกร พยาบาล เจาหนาที่โรงพยาบาล ซึ่งลวนแตเปน “ผูมีอํานาจในการจายยาและจัดซื้อยา” ทั้งสิ้น
กลวิธีที่บริษัทยาใชเพื่อใหเขาถึงผูมีอํานาจในการสั่งจายยา อาทิ การเชิญไปตางประเทศ การใหทุนทั้ง
ระดับบุคคลและสถาบัน การติดตอโดยใชสาวสวย หรือ “พริตตี้” การใหคาตอบแทนแพทยตามยอดสั่งยา และให
คารายหัวกรณีที่สั่งจายยารักษาโรคเรื้อรังแกผูปวยรายใหม เปนตน
สภาพเชนนี้สงผลตอการจายยาและการจัดหายา อาทิ ทําใหยามีราคาแพงเกินจริง สงเสริมใหเกิดการจาย
ยาอยางฟุมเฟอย การสั่งซื้อยาบางกลุมที่ไมจําเปน และการใหยาที่ไมเหมาะสมจนอาจเปนอันตรายตอผูปวย
นี่คือปมปญหาอันทาทายของมนุษยชาติในวันนี้ ตราบเทาที่ “ยา” ยังเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต
และผูคนในทุกสังคมตางอยูภายใตสถานะแหงความยากดีมีจนไมแตกตางกัน
คําตอบอยูหนใด?
หนึ่งในชองโหวที่เอื้อ ใหมีการหาประโยชนจ ากผูปวยในประเทศไทยปจจุบัน ก็ คือ บทบัญญัติ
มาตรา 24-25 ของ พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ ตามอํานาจของกรมการคาภายใน กระทรวง
พาณิชยที่กําหนดและควบคุมราคายาเหมือนกับสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป ที่หามมิใหขายเกินราคาเทานั้น
นอกจากนี้ วิธีที่หนวยงานรัฐใชคือ การจัดซื้อและตอรองราคายาก็สามารถทําไดเฉพาะยาชื่อสามัญคือ ยาที่ไม
มีสิทธิบัตรและมีการแขงขันในตลาด ราคาไมแพง แตไมสามารถทําไดกับยาตนแบบที่มีสิทธิบัตรคุมครอง
ผูกขาดการขาย ไมมีการแขงขัน ดังนั้น ยาในกลุมนี้จึงยังคงมีราคาแพงลิบลิ่ว
จากการศึกษาวิจั ยเรื่องราคายาและระบบควบคุม ราคายาในตางประเทศ โดย รศ.ดร. ชะอรสิน
สุขศรีวงศ ภญ. วรสุดา ยูงทอง และ ฟาใส จันทรจารุภรณ นําเสนอทางเลือกเพื่อคลี่คลายปมปญหานี้ไว เชน
• ออสเตรีย ฝรั่งเศส สเปน และสวีเดน ใชวิธีตกลงรวมกันระหวางรัฐกับผูผลิตโดยพิจารณา
จากการคาดการณปริมาณการขาย
• ไอรแลนดใชวิธีเปรียบเทียบราคายากับ 5 ประเทศ
• เยอรมั น เดนมาร ก สเปน เนเธอร แ ลนด ใช ม าตรการตั้ ง ราคายาอ า งอิ ง สํ า หรั บ ยากลุ ม
เดียวกัน ถาเกินราคาอางอิงใหผูปวยมีสวนรวมจาย
• เยอรมันยังมีระบบควบคุมแพทยไมใหจายยามากเกินไป ถาใชงบประมาณเกินกําหนด
สมาคมแพทยจะถูกลงโทษตองจายเงินใหกองทุนผูปวย

ที่มา : รายงานสุขภาพคนไทย 2553
สืบคนไดจาก www.hiso.or.th
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