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  กาํเนดิวชิาชพีเภสชักรรมในประเทศสยาม
   จากพระดาํร ิสมเด็จเจา้ฟ้ากรมหลวงพษิณุโลกประชานารถ

  สานตอ่โดย  กรมพระยาชยันาทนเรนทร (ผูบ้ญัชาการทหารเรอื)

“  … ตามกรมกองทหารบก มีแพทยป์ระจําหน่วยพยาบาล
อย ูแ่ลว้ และยงัจะไดเ้พิ่มเติมไปอย ูเ่รือ่ยๆ แต่ทางเภสชักรรม
นัน้ ยงัไมม่ีผ ูใ้ดที่ไดเ้รยีน และไดร้บัการอบรมไปประจําตามที่
จําหน่ายยาเลย  ควรตัง้โรงเรยีนแพทยป์รงุยาขึ้นอีกแขนงหนึ่ง  
สอนวิชารากฐานรว่มไปกบันกัเรยีนแพทย ์ แลว้ไปแยกกนั

ทางฝ่ายแพทยป์รงุยาก็ไปเรยีนเภสชัศาสตร ์  
 และฝึกหดัทางเภสชักรรม… ”
ทาํใหเ้กดิการสถาปนา“วชิาชพีเภสชักรรมและการศกึษาเภสชัศาสตร์
 (แบบยโุรป)”  ขึน้ในประเทศสยาม  เมือ่วนัจนัทรท์ ี ่8 ธนัวาคม 2456

รอ้ยปีเภสชักรรมไทย รอ้ยใจเพือ่ปวงชน02/09/57 ผศ.ภญ.สําลี ใจดี 2
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แนวคดิของกฏหมายวชิาชพีในประเทศสยาม

เจตจํานงของสยามประเทศ 
ในการคุมครองสวัสดิภาพของมหาชน เริ่มจาก
“พ.ร.บ.การแพทย พระพุทธศักราช 2466”

 1. คุม้ครองมหาชนใหป้ราศจากอนัตรายจากผูม้ไิดฝ้ึก 
 2. การประกอบโรคศลิปะ ->กาํหนดใหผู้ม้วีทิยาคณุ
ในวชิชาชพี  และมคีวามม ัน่คงในธรรมจรรยามรรยาท
ในวชิชาชพีน ัน้ๆ เป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ 

สงวนอาชพี = ผกูขาดอาชพี  ->  สรรสรา้งวชิาชพีนีใ้หใ้คร ?
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เภสชักรจกัยดึถอืประโยชนส์งูสดุตอ่สขุภาพ
 องคร์วมและสวสัดภิาพการใชย้า  การใชผ้ลติภณัฑ์
 สขุภาพของผูป้่วยและสาธารณชนเป็นสาํคญั  

โดยจะบรหิารจดัการ ระบบยา ระบบสขุภาพ 
 อยา่งถงึพรอ้มดว้ยความรู ้ความสามารถ และ
 จรยิธรรมแหง่วชิาชพีเภสชักรรม 

 ( การประชุมเภสชัศาสตรศ์กึษา 23 มถินุายน 2545 )

๑๐๐ ปแหงการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร
จันทร ๘ ธันวาคม ๒๔๕๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖02/09/57 ผศ.ภญ.สําลี ใจดี 6



พ.ร.บ.วชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ. 2537

มาตรา 4  “วชิาชพีเภสชักรรม”    หมายถงึ 
               วชิาชพีทีเ่ก ีย่วกบัการกระทาํในการ
• การเตรยีมยา การผลติยา การประดษิฐย์า การ
เลอืกสรรยา    การวเิคราะหย์า การควบคมุและการ
ประกนัคณุภาพยา

• การปรงุยาและการจา่ยยาตามใบส ัง่ยาของผูป้ระกอบ
วชิาชพีเวชกรรม หรอื ผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรม 
หรอืผูป้ระกอบการบําบดัโรคสตัว ์

• การดาํเนนิการปรงุยาและการขายยาตามกฎหมายวา่
ดว้ยยา
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R&D/คัดเลือกยา
 (Drug R&D/Selection)

การกระจายยา
(Drug Distribution)

การใชยา
(Drug Utilization)

อดุมการณใ์หม ่- พนัธกิจของเภสชักร

ค ุม้ครองผ ูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพ 

การจัดหา(ผลิต,จัดซื้อ)

(Drug Procurement)

การเขา้ถงึยา
ประชาชน
ผูป้่วย
ผูบ้รโิภค

D&R + R&DD&R + R&D

D&R + R&D D&R + R&D
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แนวคดิ การคุม้ครองผูบ้รโิภค
ในระบบทนุนยิม/บรโิภคนยิม

ผูป้ระกอบวชิาชพี 
จกัตอ้งประกอบวชิาชพีอยา่งไร ?

ควบคมุปจัจยัภายใน
vs

ควบคมุปจัจยัภายนอก
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1. การคุม้ครองผูบ้รโิภคแนวพทุธ (Buddhism 
approach / Essential/Enough approach)

2. การคุม้ครองผูบ้รโิภคในแนวกฎหมาย (Legal 
approach)

3. การคุม้ครองผูบ้รโิภคในแนวประชาสงัคม (civil 
society approach)

INDIVIDUAL CARE & SOCIAL CARE

แนวปฏบิตักิารคุม้ครองผูบ้รโิภค
 ในระบบทนุนยิม/บรโิภคนยิม
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หลกัการพื้นฐานเรือ่งสิทธิ (Right) 
สทิธคิอือะไร สทิธสิําคญัอยา่งไร
สทิธใิหผ้ลด/ีผลเสยีอยา่งไร

สทิธใินฐานะเป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการแกไ้ขปญัหา: คุม้ครอง
สทิธมินษุยชน   สทิธผิูบ้รโิภค    สทิธผิูป้่วย

ในเชงิกฎหมาย  ในเชงิศลีธรรม ในเชงิประชาสงัคม

หลกัการ ปชช. จกัตอ้งสรา้งเสรมิศกัยภาพของตนเอง
เพือ่ปกป้อง คุม้ครอง จติใจ สทิธขิองตนและสงัคม

บรโิภค การบรโิภค ผ ูบ้รโิภค การค ุม้ครองบรโิภค !
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เภสชักรจะใชก้ลยทุธ ์และมาตรการใด
ในการสง่เสรมิการเขา้ถงึยา-การใชย้าอยา่งเหมาะสม

บทบาทเภสชักร
สรา้งความเสมอภาคในการเขา้ถงึยาของระชาชน

 

WHO ประมาณการวา่มากกวา่ครึง่หนึง่ของยา
ทีม่กีารส ัง่ใชห้รอืจาํหนา่ยเป็นไปอยา่งไมส่มเหตผุล

          สรา้งระบบการใชย้าอยา่งเหมาะสม

02/09/57 ผศ.ภญ.สําลี ใจดี 12



 ปลอดภยั ไดผ้ล

คุมคา ยืดอายุได

คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตอ้งมหีลกัฐานวา่ ปลอดภยั และ มปีระสทิธผิลคุม้คา่ใชจ้า่ยตอ้งมหีลกัฐานวา่ ปลอดภยั และ มปีระสทิธผิลคุม้คา่ใชจ้า่ย
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ระบบสขุภาพ … อดุมการณใ์หม่

 สขุภาพ หมายความวา่ สขุภาวะทีส่มบรูณ ์ท ัง้
ทางกาย ทางจติ ทางปญัญา และทางสงัคม 
เชือ่มโยงกนัเป็นองคร์วมอยา่งสมดลุ

ปญัญา หมายความวา่ ความรูท้ ัว่ รูเ้ทา่ทนั 
และความเขา้ใจอยา่งแยกไดใ้นเหตผุลแหง่ 
ความด ีความช ัว่ ความมปีระโยชน ์และความมี
โทษ ซึง่นําไปสูค่วามมจีติอนัดงีามและ
เอือ้เฟื้อเผือ่แผ่

พ.ร.บ. สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550

สรา้งนําซอ่ม -> สสส.
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สทิธกิารรับบรกิารสาธารณสขุ
มาตรา 5  บคุคลทกุคนมสีทิธไิดร้ับบรกิารสาธารณสขุ

ทีม่มีาตรฐานและมปีระสทิธภิาพตามทีก่ําหนดโดย
พระราชบญัญัตนิี้

คณะกรรมการอาจกําหนดใหบ้คุคลทีเ่ขา้รับการบรกิาร
สาธารณสขุตอ้งรว่มจา่ยคา่บรกิารในอตัราทีก่ําหนดใหแ้ก่
หน่วยบรกิารในแตล่ะครัง้ทีเ่ขา้รับการบรกิาร เวน้แตผู่ย้ากไร ้
หรอืบคุคลอืน่ทีร่ัฐมนตรปีระกาศกําหนดไมต่อ้งจา่ยคา่บรกิาร

ประเภทและขอบเขตของบรกิารสาธารณสขุทีบ่คุคล
จะมสีทิธไิดร้ับใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด

พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

สปสช : มุง่สง่เสรมิการเขา้ถงึยา
รเิร ิม่เสนอการใชส้ทิธติามสทิธบิตัร (CL)
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WHO Medicines Strategy : Countries at the Core 
(2004 – 2007) (WHO/EDM/2004.2)

ยทุธศาสตรย์า ( 2547-2550) ขององคก์ารอนามัยโลก 
                  ม ี4 วตัถปุระสงคห์ลกั

1) การสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กน่โยบายยาของประเทศตา่งๆ
2) การเพิม่การเขา้ถงึยาจําเป็น
3) การปรับปรงุคณุภาพและความปลอดภยัของยา
4) การสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล 

 

เป็นการรับประกนัวา่ ประเทศตา่งๆ จะมกีารนํานโยบายยา
ไปปฏบิตัอิยา่งไดผ้ล เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคใ์นการในการเพิม่
การเขา้ถงึยาทีม่คีวามสําคญัอยูใ่นลําดบัตน้ๆอยา่งแทจ้รงิ

องตก์ารอนามัยโลกไดช้ีใ้หเ้ห็นถงึความจําเป็นในการใหก้าร
สนับสนุนความพยายามของประเทศตา่งๆทีจ่ะใชเ้ครือ่งมอื
คุม้ครองการสาธารณสขุตา่งๆ ทีม่อียูใ่นขอ้ตกลงทัง้ระดบั
นานาชาต ิ ภมูภิาค  และทวภิาค ี
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ทรรศนะเชงินโยบายขององคก์ารอนามยัโลก
WHO Policy Perspective on Medicines No3,  Globalization,

TRIPS and access to pharmaceuticals March 2001

• การเขา้ถงึยาจําเป็นเป็นขอ้หนึง่ของสทิธมินุษยชน
• ยาจําเป็นมใิชส่นิคา้บรโิภคทัว่ไป  เครือ่งมอืป้องกนัตาม
ขอ้ตกลงทรปิสจ์งึมคีวามสําคญัยิง่

• การคุม้ครองสทิธบิตัรเป็นแรงจงูใจทีไ่ดผ้ลสําหรับการวจิัย
และพัฒนายาใหม่

• ควรมกีารดําเนนิการจัดการสทิธบิตัรโดยไมม่อีคต ิ โดย
คุม้ครองผลประโยชนข์องผูท้รงสทิธ ิ เชน่เดยีวกบัการ
ปกป้องหลกัการตา่งๆ ของการสาธารณสขุ

• องคก์ารอนามัยโลกสนับสนุนมาตรการตา่งๆ  ทีจ่ะเพิม่
การเขา้ถงึยาจําเป็น  ซึง่รวมถงึการใชเ้ครือ่งมอืป้องกนั
ตามขอ้ตกลงทรปิส ์
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มาตรการคุม้ครองผูบ้รโิภค กบั บทบาทเภสชักร

 

มติทิางการเมอืง : นโยบายทีเ่ปลีย่นแปลง 
3 กองทนุ : สรา้งสขุภาวะของคนไทย ?

“บรหิาร-บรกิาร-ควบคมุ-ค ุม้ครอง สิทธิประโยชน์

ของผ ูป้่วย/ผ ูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพ ”     

1. มาตรการทางวิชาการ

2. มาตรการทางวิชาชีพ

3. มาตรการทางสงัคม

4. มาตรการทางกฎหมาย

5. มาตรการทางการเมือง
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การค ุม้ครองผ ูบ้รโิภคแนวพทุธ:
ควบคมุปัจจยัภายใน/จิตใจของตนเอง

1. ศลีหา้ => สทิธมินษุยชน
    => สทิธปิระชาชน
    => สทิธผิูบ้รโิภค

“ชวีติ - ของรกัของหวง - สต ิปญัญา”
2. กาลามสตูร ...
3. อรยิสจัสี่ ...
4. พรมวหิารสี่ ...

 

 

 

มติทิาง สงัคม ศาสนา วฒันธรรม
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กาลามสูตร ( สิบไมเชื่อ )
1.อยา่ปลงใจเชื่อ เพียงเพราะฟังตามกนัมา

2.อยา่ปลงใจเชื่อ เพียงเพราะเขาปฏบิตัิกนัสบืมา 

3.อยา่ปลงใจเชื่อ เพียงเพราะไดย้นิเขาเล่าลือมาอยา่งนัน้

4.อยา่ปลงใจเชื่อ  เพียงเพราะการอา้งตําราหรือพระคมัภีร ์ 

5.อยา่ปลงใจเชื่อ  เพียงเพราะการใชเ้หตผุลแบบตรรกศาสตร์

6.อยา่ปลงใจเชื่อ  เพียงเพราะการอนมุานเอา

7.อยา่ปลงใจเชื่อ  เพียงเพราะการคิดตรองตามแนวเหตผุล

8.อยา่ปลงใจเชื่อ เพียงเพราะเขา้ไดก้บัทฤษฎหีรือความเห็นที่ตนไดพ้ินิจไวแ้ลว้

9.อยา่ปลงใจเชื่อ  เพียงเพราะมองเห็นรปูลกัษณว์า่น่าจะเป็นไปได้

10.อยา่ปลงใจเชื่อ  เพียงเพราะนบัถือวา่สมณะนี้เป็นครขูองเรา

ก็ใช่จกัเชื่อไดน้ํ้าใจคน   จงเชื่อผล  เชื่อเหต ุ สงัเกตเทอญ.
ผศ.ภญ.สําลี ใจดี
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การคุม้ครองผูบ้รโิภคในแนวกฎหมาย/ระบบบรโิภคนยิม

กลุม่กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพ
1. กฏหมายวชิาชพีเภสชักรรม /เวชกรรม / การพยาบาล / ทนัตแพทย ์ฯลฯ

2. กลุม่กฎหมายเฉพาะ : กฎหมายยา ... อาหาร เครือ่งสําอาง ฯลฯ 
 - การควบคมุระบบยา อาหาร เครือ่งสําอาง ...

 

3. พรบ.สถานพยาบาล 2541
          - สทิธขิองผูป้่วย 10 ประการ
4. พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522

 - การจดัระบบความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รโิภคกบัผูผ้ลติ/ผูข้ายใหส้มดลุ
 - สทิธขิองผูบ้รโิภค 5 ประการ

5. พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2545

6. พ.ร.บ.วธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค 2551
7. พ.ร.บ.ความรบัผดิตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิข ึน้จากสนิคา้ทไีมป่ลอดภยั 2552

ผศ.ภญ.สําลี ใจดี



GLOBALIZATION :
1.WTO: IPR/TRIPs -> DOHA DECLARATION ->PARAGAPH 6

: SERVICES/ HEALTH SERVICE -> MEDICAL HUB

2.ASEAN HARMONIZATION : มกราคม 2559 -> BE ?

3. FTA, TPPA - -> IPR : PATENT/ DATA EXCLUSIVITY ?
-> AGRICULTURE /INVESMENT/DISPUTE

การเมอืงเร ือ่งยา : Pharmacopolitic
การเมอืงเรือ่งสขุภาพ : Health Politics 

นโยบายการผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นสขุภาพ
รฐับาล : มต ิครม. ....

 ECONOMIC / POLITIC CRISIS

02/09/57 ผศ.ภญ.สําลี ใจดี 22
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การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยา&สขุภาพ 
ประชาชน -> ผูบ้รโิภค / ผูป้่วย  

 องคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภค
ผูผ้ลติ-ผูข้าย-ผูใ้หบ้รกิาร

1. สทิธพิลเมอืงไทยตามรฐัธรรมนญู 2550
2. สทิธผิูป้่วย / สทิธผิูบ้รโิภค / สทิธมินษุยชน 
• สทิธผิูร้บับรกิารจาก โรงพยาบาล รา้นยา คลนิกิ
• ขอ้มลูยา/ขอ้มลูสขุภาพทีถ่กูตอ้งทนัสมยั

ครบถว้น 
• การรอ้งทกุข ์เมือ่ไดร้บัอนัตรายจากยา บรกิาร

สขุภาพ
• ขบวนการขบัเคลือ่ของภาคประชาสงัคม & ภาคี

เครอืขา่ย

ผศ.ภญ.สําลี ใจดี
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การคุม้ครองดา้นยา&สขุภาพ:ภาคประชาสงัคม

สือ่มวลชน

ระบบ
ความสมัพนัธ์

ผูบ้รโิภค
ผูป้่วย สงัคม

ภาครฐั
นกัการเมอืง/นโยบาย/บรหิาร

ธรุกจิ/
อตุสาหกรรมยา 

โฆษณา

องคก์รพฒันาเอกชน NGO

ผูป้ระกอบวชิาชพี/ผูใ้หบ้รกิาร

ผศ.ภญ.สําลี ใจดี



เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้ + เครอืขา่ยเภสชัศาสตรส์งัคม +
 เครอืขา่ยนกักฎหมาย+… เรยีกรอ้งให ้กสธ. ทาํ 

Compulsory License(CL) for ddI Campaign

ARV สาํเร็จ
ปลายปี 2549

People centred … เรยีกรอ้งต ัง้แตป่ี 2542

02/09/57 ผศ.ภญ.สําลี ใจดี 25
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ปญัหาเรือ่งยาและบรกิารสขุภาพ

1. ปญหาที่เกิดจากการผลิตหรือขาย/สงเสริมการขาย ยา/ผลิตภัณฑ
สุขภาพ/ บริการสุขภาพที่ฉอฉลหลอกลวง ... ใชกฎหมายจัดการ

2.ปญหาที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการผูกขาดอํานาจไวที่ภาครัฐกับ
และบุคลากรทางการแพทย...สงผลใหเกิดการเลือกปฏิบัติ 

3. ปญหาที่เกิดจากการบิดเบือนขอมูลขาวสารเรื่องยาและสุขภาพ โดยความ
รวมมือของบุคลากรทางการแพทยกับธุรกิจยา/ธุรกิจสุขภาพ...สรางมายาคติ 
(Myth)ใหเปนศรัทธา โดยที่ไปเสริมอัตตาของผูบริโภคใหเชื่อวายา/บริการ
ทางการแพทยสามารถแกปญหาสุขภาพได...ไมสามารถใชกฎหมายจัดการ   
4. +++ ผศ.ภญ.สําลี ใจดี



นโยบายแหง่ชาตดิา้นยา พ.ศ.2554

บญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิพ.ศ.2524
(ฉบบัแรก)

บญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิพ.ศ.2556
เภสชัตาํรบัโรงพยาบาล พ.ศ. 2549
บญัชยีาจากสมนุไพร พ.ศ.2556

(ฉบบัปัจจบุนั)

• พฒันาคณุภาพบรกิาร

• ความเสมอภาคในการเขา้ถึงยา 

• ค ุม้คา่ ราคายตุิธรรม

• ระบบการใชย้าอยา่งเหมาะสม

อย.

วสิยัทศัน์
ประชาชน
เขา้ถงึยาถว้นหนา้

ใชย้ามเีหตผุล 
ประเทศพึง่ตนเอง

(มติ ครม. 14 มีค.54)

02/09/57 ผศ.ภญ.สําลี ใจดี 27



แนวทางสรรสรา้งจรยิธรรมเภสชักร
ศลีธรรมของระบบยา & ระบบสขุภาพ

ยา หนึง่ในปจัจยัสี่ : วตัถุ VS วตัถนุยิม
ไทยสญูเสยีจากการใชย้า มากกวา่ปีละ 80,000 ลา้นบาท

Conflict of Interest : 
ผูผ้ลติยา- ผูส้ ัง่ใชย้า- ผูส้ ัง่จา่ยยา- ผูป้่วย- ผูบ้รโิภคยา

คร ูตอ้งสอนใหท้ํา - นําใหค้ดิ ... มใิช ่สอนใหจ้ํา - นําใหท้อ่ง
ศษิย ์พัฒนาใจตนใหเ้ป็นใจบณัฑติทีแ่ท ้

รว่มกนัสรา้งคนใหเ้ป็นมนษุย ์-> หมอยา/เภสชักรทีด่ ี

ทา่นพทุธทาส ฝากประณธิาน ๓ ประการ ไวก้บัอนชุน
1. การเขา้ถงึหวัใจของศาสนาของตน 
2. การทาํความเขา้ใจระหวา่ง ศาสนา
3. ออกมาเสยีจากอํานาจวตัถนุยิม

                วตัถนุยิม เป็นความรูท้ ีข่าดสตปิญัญา ??

02/09/57 ผศ.ภญ.สําลี ใจดี 28
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กลยทุธข์องหนุม่สาวทนัสมยั ในการสรรสรา้งสขุภาวะ 
ทา้ทายใหน้สิติทกุคน คดิ - ทดลองปฏบิตั ิ

    1. สรา้งภมูคิุม้ใจตนเอง ใหส้บายๆ  มนีํา้ใจ ไมตร ี...
    2. รว่มกนัสรา้ง ความเทา่ทนัตอ่กลยทุธข์องสือ่ 
โฆษณา   มายา บนัเทงิ ฯลฯ  ทีส่รา้ง “วฒันธรรมเลยีนแบบ : 
กระแสบรโิภคนยิม & ลทัธเิสพสขุ”
    3. รว่มกนัสรา้ง ความรกั เมตตา กรณุาตอ่สรรพสิง่ท ัง้หลาย
ซึง่เป็นเพือ่นรว่มโลก ใหอ้ยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ มสีนัตภิาพ 
ไมเ่บยีดเบยีนกนั
    4. รว่มกนัสรา้ง  วญิญาณของนกัคดิ ผลติ สรา้งสรรค ์และ
บรโิภค โลกจงึจะอยูใ่นสมดลุ  “บรโิภคเทา่ไร  สรา้งใหม่
ทดแทนเทา่น ัน้”  เพือ่ใหเ้กดิ ...
    5. รว่มกนัรงัสรรคส์ขุภาวะทีย่ ัง่ยนืดว้ยวถิชีวีติทีพ่อเพยีง

ผศ.ภญ.สําลี ใจดี
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  ใจของผูบ้รโิภคทนัสมยั (Consumer Spirit) 
แนวปฏบิตั ิ: สรา้งจติเขม้แข็ง (เจรญิสต)ิ  เพือ่
 “กนิอยูอ่ยา่งพอด”ี =>  I breath so I am

(ENOUGH Consumerism) => Life Saving

1.หายใจดงัๆ 3 ครัง้’ กอ่นซือ้ หรอื บรโิภคสนิคา้ 
และบรกิาร หรอืสิง่ใดๆ
2.ใช ้“หลกัเกา้” ตอ่ไปนีพ้จิารณาวา่ควรตดัสนิใจ 
ซือ้หรอืบรโิภคสิง่นัน้ หรอืไม ่

( มสีต ิ- มสีตงัค ์- ย ัง้คดิ )

ผศ.ภญ.สําลี ใจดี
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ใจของผูบ้รโิภคทนัสมยั (Consumer Spirit)

     “หลกัเกา้”

1. สิง่น ัน้จําเป็น (Need) หรอืไม ่? (มอียูแ่ลว้ ?  เพยีงพอ ?)
2. สิง่น ัน้ปลอดภยัตอ่สขุภาพและชุมชน (Safety)  หรอืไม ่?
3. สิง่น ัน้ใชไ้ดผ้ล (Efficacy) หรอืไม ่?

            4. สิง่น ัน้มคีณุภาพมาตรฐาน (Quality) หรอืไม ่?
5. สิง่น ัน้มขีายท ัว่ไป (Availability) หรอืไม ่? 
6. สิง่น ัน้ราคายตุธิรรม (Fair Price) หรอืไม?่ 
7. สิง่น ัน้ใหค้า่ตอบแทนทีย่ตุธิรรมตอ่คนงาน ใชห่รอืไม ่?
8. สิง่น ัน้ใชก้ระบวนผลติทีไ่มท่าํลายสิง่แวดลอ้ม ใชห่รอืไม ่? 
9.สิง่น ัน้ใชก้ระบวนการผลติทีไ่มเ่บยีดเบยีนสตัว ์ใชห่รอืไม ่?

ผศ.ภญ.สําลี ใจดี



แนวทางสรรสรา้งจรยิธรรมเภสชักร
ศลีธรรมของระบบยา & ระบบสขุภาพ

ยา หนึง่ในปจัจยัสี่ : วตัถุ VS วตัถนุยิม
ไทยสญูเสยีจากการใชย้า มากกวา่ปีละ 80,000 ลา้นบาท

Conflict of Interest : 
ผูผ้ลติยา- ผูส้ ัง่ใชย้า- ผูส้ ัง่จา่ยยา- ผูป้่วย- ผูบ้รโิภคยา

คร ูตอ้งสอนใหท้ํา - นําใหค้ดิ ... มใิช ่สอนใหจ้ํา - นําใหท้อ่ง
ศษิย ์พัฒนาใจตนใหเ้ป็นใจบณัฑติทีแ่ท ้

รว่มกนัสรา้งคนใหเ้ป็นมนษุย ์-> หมอยา/เภสชักรทีด่ ี

ทา่นพทุธทาส ฝากประณธิาน ๓ ประการ ไวก้บัอนชุน
1. การเขา้ถงึหวัใจของศาสนาของตน 
2. การทาํความเขา้ใจระหวา่ง ศาสนา
3. ออกมาเสยีจากอํานาจวตัถนุยิม

                วตัถนุยิม เป็นความรูท้ ีข่าดสตปิญัญา ??
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Drug Problem in Thailand
DSG: Study & research since 1973:YA-CHUD, YA-SONG etc
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ยาโบราณ อาหารเสรมิผสมยาแผนปจัจบุนั     
(ยาควบคมุพเิศษ)

พบ Sidelnafil ในยาจีน

การผสมสเตียรอยดในยาโบราณ

พบ sibutramine ในกาแฟลดความอวน
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กระทอ่ม กญัชา ...วจิยั เมษา 48_อ.สนุทร ีว.; ปปส. กย.56

ลยุศกึษาขอ้มลู “ใบกระทอ่ม” ชี ้
“มาเลเซยี” ไมจ่ัดใหใ้บกระทอ่ม
เป็นยาเสพตดิ สว่น “เนเธอรแ์ลนด”์ 
ใชใ้บกระทอ่มบําบดัคนตดิมอรฟ์ีน 
ยํ้า! ขอ้ตกลงยเูอ็นไมไ่ดก้ําหนดให ้
ใบกระทอ่มเป็นสิง่เสพตดิผดิกม. 

อย.ชะลอปลดล็อก 
“ใบกระทอ่ม”จากบญัชี
ยาเสพตดิ ..ต ัง้ทมีศกึษา

"นพ.เจตน"์เห็นดว้ยเลกิ“ 
ใบกระทอ่ม“ เป็นยาเสพตดิ 
ชว่ยแกค้ดรีกศาล

กรงุเทพโพลลเ์ผยปชช. 
52.2% หว่งยกเลกิใบกระทอ่ม
พน้ยาเสพตดิ ชีต้อ้งควบคมุ 

ปปส.ยกเลกิพชืกระทอ่มใหไ้ม่
เป็นยาเสพตดิใหโ้ทษ ประเภทที ่๕..
 โดยกาํหนดใหพ้ชืกระทอ่ม
เป็นสมนุไพร หรอืใหเ้ป็นสาร
ทีถ่กูควบคมุในฐานะวตัถอุอก
ฤทธิต์อ่จติและประสาท ...

02/09/57 ผศ.ภญ.สําลี ใจดี 35



แผงยา ดานที่มีชื่อ : ความกวาง 5 ซม.  

เปรยีบเทียบลกัษณะเม็ดยาดา้นหนา้-หลงั

Isosorbide dinitrate 10 mg

Amlodipine 5 mg

Isdn 10 mg

หนา 2 มม.
Amlo 5 mg 
หนา 2.5 มม.

GPO ยาผดิซอง: GMP ?
30 สค.56- ++


