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บทคัดย่อ

	 ยาเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้มนษุย์และสตัว์ด�ารงอยูใ่นสงัคมได้ยนืยาวขึน้	หากแต่อตัราการเสยีชวีติจากโรคยงัคงมสีงูขึน้	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่โรคทีร้่ายแรง	เช่น	โรคมะเรง็	เป็นต้น	หลายภาคส่วนได้มกีารวเิคราะห์หาสาเหตทุีท่�าให้อตัราการตายสงูว่าอาจเกดิขึน้เพราะความ
ไม่สามารถเข้าถึงยาได้	 เนื่องจากยามีราคาแพง	 ดังนั้นบทความนี้จึงน�าเสนอองค์ประกอบของโครงสร้างต้นทุนราคายาซึ่งมีความส�าคัญ
และใช้เป็นกลไกของภาครฐัในการก�ากบัดแูลราคายาว่ามรีาคาแพงเกนิสมควรหรอืไม่	โดยเฉพาะอย่างยิง่ยาทีต่ดิสทิธบิตัรซึง่เป็นยาน�าเข้า	
มีองค์ประกอบของโครงสร้างต้นทุนราคายา	2	 ส่วนคือ	 ต้นทุนน�าเข้า	 และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 ส่วนองค์ประกอบของโครงสร้าง
ต้นทุนราคายาที่ผลิตเองประกอบด้วย	2	ส่วนเช่นกัน	คือ	ต้นทุนการผลิต	และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

Abstract

 Drugs are regarded as an important indispensable element for all livings. According to some studies, death rate is 
increasing, caused especially by fatal diseases such as cancer. A cause of high death rate was  the inaccessibility ot 
currently medication due to high price. This article is to report cost structure elements of prescription drugs. Cost structure 
of	imported	patented	prescription	drug	consists	of	2	parts;	cost	of	import,	and	cost	of	operation.	Cost	structure	of	local	
prescription	drug	consists	of	2	parts;	cost	of	production,	and	cost	of	operation.

บทน�ำ

	 ปัจจัย	4	ประกอบด้วย	อาหาร	ที่อยู่อาศัย	เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค	มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกับสัตว์หรือ
สิ่งที่มีชีวิตอื่นๆ	 จึงมีความจ�าเป็นต้องใช้ยารักษาโรคเพื่อบรรเทาอาการหรือเพื่อให้หายขาดจากโรคที่ตนเป็นอยู่	 หรือเพื่อเสริมสร้างและ
ซ่อมแซมร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างเป็นปรกติสุข	 ดังนั้น	 ยาจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ท�าให้มนุษยด�ารง
ชีวิตอยู่ในสังคมได้ยืนยาวขึ้น	โดยปกติการใช้ยามี	2	ลักษณะคือ	การใช้เพื่อบ�าบัดอาการของโรค	และการใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้น		
ตารางที่	1	แสดงให้เห็นอัตราการตายที่สูงขึ้นเนื่องจากโรคร้ายแรง	เช่น	โรคมะเร็ง	และเนื้องอกทุกชนิด	ซึ่งจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นจากปี	2548	
ถึง	2552	ในอัตราร้อยละ	83.1	ร้อยละ	84.9	ร้อยละ	87.6	และร้อยละ	88.3	ตามล�าดับ	สาเหตุส�าคัญของการเสียชีวิตดังกล่าวที่ทุกภาค
ส่วนได้ให้ความเห็นตรงกันคือยาในการรักษาโรคดังกล่าวมีราคาแพงมาก	ท�าให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงยาได้	ยกตัวอย่าง	เช่น	Imatinib	
เป็นยาซึง่รกัษาโรคมะเรง็	ขนาด	100	MG.	มรีาคาถงึเมด็ละ	916.63	บาท	(ศนูย์ข้อมลูข่าวสารด้านเวชภณัฑ์	กระทรวงสาธารณสขุ,	ม.ป.ป.)		
ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่โรงพยาบาลจัดซื้อ	แต่หากจ�าหน่ายให้ผู้ป่วยแล้ว	ราคาจะสูงกว่านี้														 										

องค์ประกอบของต้นทุนรำคำยำนั้นส�ำคัญไฉน ?
Do Important of the Cost Structure Elements of 

Prescription Drugs Count?
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ตารางที่ 1	จ�านวนและอัตราตายต่อประชากร	100,000	คน	จ�าแนกตามสาเหตุที่ส�าคัญ	พ.ศ.	2548	-	2552	

 สาเหตุตาย  2548 (2005)  2549 (2006)  2550 (2007)  2551 (2008)  2552 (2009)

 Causes of Death จ�านวน  อัตรา จ�านวน  อัตรา จ�านวน  อัตรา จ�านวน  อัตรา จ�านวน  อัตรา
   Number  Rate  Number  Rate  Number  Rate  Number  Rate  Number  Rate 

	 รวม	(Total)		 395,374	 635.7	 391,127	 624.6	 393,255	 624.9	 397,327	 628.5	 393,916		 620.76

	 มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด		 50,622	 81.4	 52,062	 83.1	 53,434	 84.9	 55,403	 87.6	 56,058	 88.34

	 อุบัติเหตุและการเป็นพิษ		 35,818	 57.6	 37,433	 59.8	 35,661	 56.7	 34,851	 55.1	 35,304	 55.63

	 โรคหัวใจ		 17,539	 28.2	 17,775	 28.4	 18,452	 29.3	 18,820	 29.8	 18,375	 28.96

	 ความดันเลือดสูงและ		 18,171	 29.2	 15,284	 24.4	 15,286	 24.3	 15,596	 24.7	 15,648	 24.66
	 โรคหลอดเลือดในสมอง

	 ปอดอกัเสบและโรคอืน่ๆ	ของปอด		13,946	 22.4	 13,766	 22	 14,179	 22.5	 14,542	 23	 14,542	 22.92

	 ไตอักเสบ	กลุ่มอาการของ		 12,591	 20.2	 12,884	 20.6	 13,538	 21.5	 14,235	 22.5	 13,191	 20.79
	 ไตพิการและไตพิการ

ที่มา:	กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ	ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

	 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(ทีดีอาร์ไอ)	 ได้กล่าวในบทความเรื่อง	 “ราคายาในประเทศไทย:	 ได้เวลาที่รัฐจะต้องเข้า
มาก�ากับดูแลอย่างจริงจัง	หรือยัง”	ถึงเหตุผล	3	ประการ	ที่รัฐควรเข้ามาก�ากับดูแลราคายา	ดังนี้
	 1.	ระบบประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิอาท	ิโครงการสขุภาพ	30	บาทรกัษาทกุโรค	ปัจจบุนัเปลีย่นเป็นบตัรทอง	และระบบประกนัสงัคม				
ระบบประกนัสขุภาพดงักล่าวมลีกัษณะของการเหมาจ่ายรายหวั	(capitation)	ท�าให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผูป่้วยหากยามรีาคาแพง	แต่สถาน
พยาบาลจะไม่มแีรงจงูใจทีจ่ะจ่ายยาราคาแพง	 ซึง่อาจท�าให้ผูป่้วยมอีาการทรดุหนกัหรอืไม่หายจากอาการป่วยหากโรคนัน้จ�าเป็นต้องใช้ยา
ที่มีคุณภาพ	 เพราะการจ่ายยาที่มีราคาแพงท�าให้โรงพยาบาลต้องแบกรับภาระค่ายาซึ่งสูงกว่าเงินที่ได้รับแบบเหมาจ่ายรายหัว	 แต่ระบบ
สวสัดกิารรกัษาพยาบาลของข้าราชการเป็นระบบการเบกิจ่ายจรงิตามค่าบรกิาร	(fee	for	service)	โรงพยาบาลจงึไม่ต้องรบัภาระค่าใช้จ่าย
เนือ่งจากสามารถเบกิได้จากกรมบญัชกีลาง	 ซึง่หมายถงึว่ารฐับาลต้องแบกรบัภาระค่ารกัษาพยาบาล	 และระบบสวสัดกิารรกัษาพยาบาล
ข้าราชการนีไ้ด้เพิม่ขึน้กว่าเท่าตวัในช่วงเวลาเพยีง	4	ปี	จากประมาณ	30,000	ล้านบาทในปี	พ.ศ.	2548	เป็นกว่า	6	หมืน่ล้านบาทในปี	พ.ศ.	
2552	โดยกรมบญัชกีลางได้ชีแ้จงว่าร้อยละ	80	ของค่าใช้จ่าย	หรอืประมาณ	4	หมืน่ล้านบาทนัน้เป็นค่ายา	จากการศกึษาพบว่าเกณฑ์การ
เบกิจ่ายค่ายาของกรมบญัชกีลาง	(ตารางที	่1)	นอกจากจะไม่สร้างแรงจงูใจให้โรงพยาบาลและแพทย์ประหยดัค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วกบัยาแล้ว	ยงั
กลบัเป็นการส่งเสรมิให้มกีารจ่ายยาทีม่รีาคาแพงให้แก่ผูป่้วยอกีด้วย	เพราะโรงพยาบาลสามารถท�าก�าไรจากการจ่ายยาทีม่รีาคาแพงมากกว่า
ยาทีม่รีาคาถกู	เพือ่น�าผลก�าไรส่วนนีไ้ปชดเชยค่าใช้จ่ายตามโครงการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตซิึง่เป็นระบบเหมาจ่ายรายหวั	



Executive Journal160

ตารางที่ 2 เกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาตามประกาศของกรมบัญชีกลาง

 ราคาต้นทุนต่อหน่วย (บาท) ราคาที่ให้เบิก

	 0.01	-	0.20	 0.50
	 0.21	-	0.50	 1.00
	 0.51	-	1	 1.50
	 1.01	-	10	 1.50	+	125%	ของส่วนที่เกิน	1	บาท
	 10.01	-	100	 13	+	120%	ของส่วนที่เกิน	10	บาท
	 100.01-1,000	 126	+	115%	ของส่วนที่เกิน	100	บาท
	 เกิน	1,000	 1,161	+	110%	ของส่วนที่เกิน	1,0000	บาท

ที่มา:	ประกาศกระทรวงการคลัง	เรื่อง	อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ส�าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทาง
ราชการ

	 2.	 ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนไม่
สามารถปฏเิสธยาราคาแพงได้	เนือ่งจากต้องซือ้ยาตามทีแ่พทย์สัง่
จากโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา	 โดยไม่สามารถซื้อจากร้านยา
ทั่วไป	เนื่องจากไม่มีข้อมูลรายละเอียดใดๆ	เกี่ยวกับชื่อหรือราคา
ต่อหน่วยของยาที่แพทย์สั่ง	 เนื่องจากค่ายาทั้งหมดจะปรากฏอยู่
ภายใต้ค่าใช้จ่ายหมวด	“ยา”	บรรทดัเดยีวในใบเสรจ็	ส�าหรบัผูป่้วย
ใน	 โอกาสที่จะปฏิเสธยายิ่งมีน้อยมากเพราะขณะที่อยู่บนเตียง
ผ่าตดัคงไม่สามารถบอกแพทย์ได้ว่า	ค่ายาสลบ	หรอื	น�า้เกลอืทีใ่ห้
นั้นแพงเกินควร	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 จึงมักมีการก�ากับราคายา
ส�าหรบัผูป่้วยใน	ทีเ่รยีกว่า	“hospital	drugs”	ในต่างประเทศมกีาร
ศกึษาพบว่า	ราคายาทีจ่�าหน่ายในโรงพยาบาลโดยทัว่ไปไม่สะท้อน
ต้นทนุ	มกีารก�าหนดราคายาทีจ่�าหน่ายสงูกว่าต้นทนุทีซ่ือ้อย่างมาก	
โดยมีการบวกต้นทุนอื่นๆ	 ไว้ในราคายา	 เช่น	 ค่าสาธารณูปโภค
หรอืค่าห้อง	เนือ่งจากค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัยาเป็นค่าใช้จ่ายทีผู่ป่้วยไม่
สามารถประมาณการณ์ได้ล่วงหน้า	ต่างจากข้อมลูเกีย่วกบัค่าห้อง	
ค่าแพทย์	ค่าบริการรักษา	ฯลฯ	ซึ่งโรงพยาบาลสามารถเปิดเผยให้
ผู้ใช้บริการทราบอยู่แล้ว	 และผู้ใช้บริการสามารถเปรียบเทียบเพื่อ
เลือกโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษา	ดังนั้น				โรงพยาบาลจึง
ใช้กลยุทธ์การตัดราคาค่าห้องเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าและใช้รายได้
จากค่ายามาชดเชยรายได้ค่าห้อง	 ตัวอย่าง	 เช่น	 ราคายา	
Paracetamol	ในร้านขายยาทั่วไปจ�าหน่ายในราคาประมาณเม็ด
ละ	1	บาท	แต่โรงพยาบาลจ�าหน่ายให้ผู้ป่วยนอกในราคาเม็ดละ	3	
บาท	ขณะทีจ่�าหน่ายให้แก่ผูป่้วยในราคาเมด็ละ	10	-	13	บาท	ทัง้นี้
ราคาดังกล่าวจะแตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาล	 พฤติกรรมใน
การก�าหนดราคายาของโรงพยาบาลเอกชนจะสะท้อนให้เหน็ว่าเป็น
ลักษณะของการก�าหนดราคาแบบแบ่งแยกตลาด	 ระหว่างกลุ่ม

ลูกค้าที่มีโอกาสในการตอบสนองต่อราคา	(ผู้ป่วยนอก)	และกลุ่ม
ลูกค้าที่ไม่มีโอกาสที่จะปฏิเสธยา	(ผู้ป่วยใน)	 การแก้ปัญหาการ
ก�าหนดราคายาไม่เป็นธรรมอาจด�าเนินการโดยให้สถานพยาบาล
ทกุแห่งต้องจ�าแนกรายการยาและราคาของยาแต่ละชนดิในใบเสรจ็
รบัเงนิ	เพือ่ให้ผูป่้วยสามารถเปรยีบเทยีบราคายาได้	เพือ่ทีจ่ะตดัสนิ
ใจที่จะรับหรือไม่รับยา	 นอกจากนี้แล้วอาจต้องมีข้อบังคับให้
ก�าหนดราคายาชนดิเดยีวให้เท่ากนัระหว่างคนไข้ในและคนไข้นอก	
ส�าหรับยาที่มีเฉพาะส�าหรับคนไข้ในนั้น	 ภาครัฐอาจต้องเข้ามา
ก�ากับดูแลมิให้มีการค้าก�าไรเกินควร	 โดยเริ่มจากการก�าหนดให้
สถานพยาบาลเอกชนเปิดเผยรายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่และราคาต่อ
หน่วยของยาที่ใช้ทั้งหมดในใบเสร็จด้วย	
	 3.	 โครงสร้างของตลาดยาทั้งในประเทศไทยและต่าง
ประเทศเป็นลักษณะของการผูกขาดด้วยสิทธิบัตรยา	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งยาต้นแบบบางประเภทที่ยังไม่มียาชื่อสามัญมาทดแทน	
การศกึษาส่วนแบ่งตลาดในกลุม่ยาทีม่มีลูค่าการซือ้สงูสดุในปี	พ.ศ.	
2551	จ�าแนกตามกลุ่มการรักษาโรคทั้งหมด	20	กลุ่ม	พบว่ามี	7	
กลุ่มที่มีโครงสร้างตลาดที่เข้าเกณฑ์	 “การมีอ�านาจเหนือตลาด”	
ตามประกาศของคณะกรรมการแข่งขนัทางการค้า	ซึง่หมายความ
ว่าส�านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าควรควบคุมมิให้มี
การผูกขาดและก�าหนดราคาสินค้าสูงเกินควรด้วย		
	 อนึ่ง	 การมีสิทธิบัตรคุ้มครองมิได้หมายความว่า	 ผู้ผลิต
สามารถขายยาตามราคาทีต้่องการเสมอไป	ในปี	พ.ศ.	2545	องค์กร
เอกชนในประเทศแอฟรกิาใต้ได้ร้องเรยีนต่อคณะกรรมการแข่งขนั
ทางการค้าของประเทศแอฟริกาใต้ให้ด�าเนินคดีกับบริษัทยา	
GlaxoSmithKline	ด้วยข้อหาก�าหนดราคายารกัษาโรคเอดส์สงูเกนิ
ควร	การด�าเนนิการส่งผลให้บรษิทัดงักล่าวได้ยนิยอมทีจ่ะให้ผูผ้ลติ
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ยาภายในประเทศ	3	รายผลติยาดงักล่าวเพือ่ป้อนตลาดทัง้ของภาค
รฐัและเอกชน	และยงัสามารถส่งออกยาดงักล่าวไปยงัประเทศข้าง
เคียงได้อีกด้วย	
	 ในปี	พ.ศ.	2548	ส�านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการ
ค้าของอิตาลีมีค�าสั่งให้บริษัทยา	Merck	 ต้องอนุญาตให้บริษัท	
Dobfar	ในอติาลผีลติ	Imipenem	Cilastatina	ซึง่เป็นสารออกฤทธิ์
ของยาปฏิชีวนะ	 เพื่อที่จะส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ	 ที่สิทธิบัตร
คุ้มครองสารดังกล่าวหมดอายุแล้ว	 และเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้มกีารผลติสารดงักล่าวเพือ่ป้อนตลาดในประเทศ	เมือ่สทิธิ
บัตรในประเทศอิตาลีจะหมดอายุลงในอีก	2	ปีข้างหน้า	และต่อมา
อกี	2	ปี	ส�านกังานฯ	ได้มคี�าสัง่ในลกัษณะเดยีวกนัซึง่บงัคบัให้บรษิทั	
Merck	ต้องอนุญาตให้ผู้ผลิตยาในประเทศผลิตตัวยา	Finasteride	
โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม	(royalty	หรือ	license	fee)	
	 กรณีศึกษาทั้งสองประเทศแสดงให้เห็นว่ารัฐสามารถใช้
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า	 ในการแก้ไขปัญหาการผูกขาด
ตลาดยาทีส่่งผลให้ยามีราคาแพงได	้โดยมิได้เป็นการละเมิดความ
ตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในองค์การการค้าโลก	(Trade-
Related	Aspects	of	Intellectual	Property	Rights:	TRIPS)	ซึ่งต่าง
กับการใช้	“สิทธิเหนือสิทธิบัตร”	(compulsory	licensing	-	CL)
	 ทีดีอาร์ไอ	 (บาร์รีออส,	 2553)	 ได้กล่าวโดยสรุปว่า
ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการวางระบบในการก�ากับดูแลราคายา
ทัง้ในสถานพยาบาลภาครฐัและในภาคเอกชน	เพือ่ให้มกีารจ่ายยา
อย่างมปีระสทิธภิาพ	และเพือ่ป้องกนัการก�าหนดราคายาทีแ่พงเกนิ
ควรในอนาคต	รัฐควรให้ความส�าคัญกับการดูแลราคายาในสถาน
พยาบาลเอกชน	 เนื่องจากสองในสามของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ	
ของประเทศเป็นค่าใช้จ่ายในภาคเอกชนและการก�ากับดูแลราคา
ยาต้นแบบ	เพราะค่าใช้จ่ายยาประมาณ	3	ใน	4	เกดิจากยาต้นแบบ
ซึ่งมีสิทธิบัตรที่ผลิตโดยบริษัทต่างชาติ	เนื่องจากยาเหล่านี้มีราคา
สูงกว่ายาชื่อสามัญหลายเท่า	 หากรัฐสามารถดูแลราคายาเหล่านี้
ได้กจ็ะสามารถประหยดังบประมาณและค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพของ
ประเทศโดยรวมได้อย่างมีนัยส�าคัญ	
	 นอกจากบทความของทดีอีาร์ไอทีก่ล่าวถงึปัญหาข้างต้นแล้ว	
ทกุภาคส่วนกเ็หน็ปัญหาเช่นกนั	จงึรวมตวักนัจดัตัง้สมชัชาสขุภาพ
แห่งชาตขิึน้	เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	โดย
มคีณะอนกุรรมการซึง่เป็นทีย่อมรบัของทกุภาคส่วนเป็นผูด้�าเนนิงาน
เพือ่ให้ได้มาซึง่แผนปฏบิตักิารฯ	ประกอบด้วยยทุธศาสตร์สนบัสนนุ
กลุม่ผูป่้วยให้เข้าถงึยา	 การมส่ีวนร่วมดแูลสร้างเสรมิสขุภาพ	 และ
การช่วยให้ผูป่้วยมยีาทีจ่�าเป็นใช้เมือ่เจบ็ป่วย	
	 ปัญหายาแพงเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม ่ได ้เกิดเฉพาะกับ
ประเทศไทย	 หากแต่เป็นปัญหาของทุกประเทศ	 โดยเฉพาะใน

ประเทศทีม่ลีกัษณะต่อไปนี	้(1)	ใช้ระบบตลาดเสรกีบัอตุสาหกรรม
ยา	(2)	คุม้ครองสทิธบิตัรยาทีส่ร้างอ�านาจผกูขาดให้แก่บรรษทัข้าม
ชาติ	 และ	(3)	 ไม่มีกลไกควบคุมราคายา	 ประเทศไทยนั้นเป็น
ประเทศหนึ่งที่มีลักษณะทั้งสามประการดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุผลที่
ท�าให้ราคายาแพง	(จักรกฤษณ์	ควรพจน์,	2546)	ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ภาครัฐต้องเข้ามาก�ากับดูแลและหาแนวทางในการแก้ปัญหา	โดย
ส�านักงานเลขาธิการ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ได้มีหนังสือลงวันที่	
18	 ตุลาคม	2550	 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยา	
พ.ศ.	2510	 โดยมีการก�าหนดประเด็นของการเปิดเผยข้อมูลของ
โครงสร้างต้นทุนราคายา	 ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนของตัวยาส�าคัญ	
(active	ingredients)	ส่วนผสมอื่นๆ	เช่น	แป้ง	น�้าตาล	กลูโคส	
วัสดุบรรจุหีบห่อ	ค่าแรงงาน	และค่าใช้จ่ายการผลิต	ค่าการตลาด	
และค่าโฆษณา	 เป็นต้น	การเปิดเผยนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้บริโภค
ตดัสนิใจเลอืกบรโิภคยาแต่ละประเภทได้อย่างมเีหตผุลมากขึน้	ซึง่
อาจจะเลือกยาตัวอื่นๆ	 ซึ่งมีราคาถูกกว่าแต่คุณภาพใกล้เคียงกัน	
นอกจากนี้แล้วในพระราชบัญญัติใหม่นี้ยังก�าหนดให้ไม่รับขึ้น
ทะเบียนต�ารับยาที่มีโครงสร้างราคายาไม่สมเหตุสมผลหรือไม่คุ้ม
ค่า	พร้อมกันนี้ได้มีการใช้มาตรการในการควบคุมราคายากับยาที่
จ�าหน่ายอยู่ในท้องตลาดด้วยการติดป้ายราคาขาย	 และการขึ้น
ราคาต้องได้รบัการพจิารณาจากคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	
เช่นเดียวกับสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น
	 ภาครฐัจะดแูลก�ากบัราคายาให้มคีวามเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย	
โดยก�าหนดให้มีการเปิดเผยโครงสร้างต้นทุนราคายา	 (cost	
structure	elements	of	prescription	drugs)	 ดังนั้นจึงมีความ
จ�าเป็นที่จะต้องทราบเกี่ยวกับโครงสร้างดังกล่าวให้ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจรงิมากทีส่ดุ	เพือ่ทีจ่ะสามารถน�าไปเปรยีบเทยีบกบัราคา
ขายยาในแต่ละประเภท	จะท�าให้ทราบว่าราคายาทีผู่ป้ระกอบการ
ตั้งขึ้นมานั้นมีส่วนต่างจากราคาทุนมากน้อยเพียงไร	หากไม่ทราบ
โครงสร้างของต้นทนุราคายาแล้วจะไม่สามารถทราบได้ว่าราคายา
ดังกล่าวแพงหรือไม่	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็ให้ความเห็นว่า
ราคายาส�าหรับโรคร้ายแรงต่างๆ	อาทิ	โรคเอดส์	โรคมะเร็ง	โรค
เลือด	และโรคหัวใจ	เป็นต้น	มีราคาแพงมากเนื่องจากการติดสิทธิ
บัตรยา	
	 ปัจจุบันการกลายพันธ์ุของโรคและการเกิดโรคใหม่ๆ	 มี
มากขึน้ท�าให้ต้องค้นคว้ายาเพือ่รกัษาและป้องกนัโรคทีเ่กดิขึน้ใหม่
และโรคทีก่ลายพนัธุ์	ซึง่ก่อให้เกดิสทิธบิตัรยาหรอืยาต้นแบบ	บรษิทั
ทีไ่ด้รบัสทิธบิตัรส่วนใหญ่เป็นบรษิทัข้ามชาต	ิท�าให้ประเทศไทยไม่
สามารถควบคุมราคายาได้	 จึงท�าให้ตลาดยาสิทธิบัตรมีราคาสูง	
เพราะมกีารผกูขาดทีม่สีทิธบิตัร	ดงันัน้จงึมกีารท�า	CL	(Compulsory	
Licensing)	 หรือเรียกว่าการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร	 คือการ



Executive Journal162

ละเมิดสิทธิบัตร	 โดยการผลิตเองหรือซื้อจากประเทศที่ไม่มีสิทธิบัตร	 ท�าให้สามารถซื้อยาดังกล่าวได้ในราคาที่ถูกลง	 นายแพทย์สงวน				
นิตยารัมภ์พงศ์	เลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	ได้กล่าวไว้ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์	ว่า	“การใช้	CL	
ในยา	3	รายการ	คือ	ยาคาเลทรา	และยาเอฟาวิเรนซ์	ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสเอดส์สูตรดื้อยา	ยาพลาวิกซ์	ส�าหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ	ท�าให้ยา
ราคาถกูลง	ส่งผลให้รฐับาลประหยดัเงนิตราไม่ต�่ากว่า	1,000	ล้านบาทต่อปี	แต่วตัถปุระสงค์ทีแ่ท้จรงิของ	สปสช.	และกระทรวงสาธารณสขุ	
ในการด�าเนนิการดงักล่าว	ไม่ใช่การมุง่แต่จะประหยดัเงนิตรา	แต่ต้องการเพิม่การเข้าถงึยาจ�าเป็นทีจ่ะส่งผลให้ผูป่้วยรอดชวีติ	รวมถงึการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”	นอกจากนี้แล้วได้กล่าวว่าการท�า	CL	ยาดังกล่าวท�าให้คนไข้โรคเอดส์สามารถเข้าถึงยาได้เพิ่มขึ้น	1	เท่าตัว	และ
หากใช้สทิธต่ิอสทิธบิตัรยาโลพนิาเวยีร์+รโิทนาเวยีร์	(คาเลทรา)	ท�าให้ไทยสามารถซือ้ยาชือ่สามญัได้ในราคาทีถ่กูลงกว่ายาต้นต�ารบัประมาณ
ร้อยละ	40	ส�าหรับการบังคับใช้สิทธิต่อสิทธิบัตรยา	โคลพิโดเกรล	(พลาวิกซ์	)	ท�าให้ไทยสามารถซื้อยาชื่อสามัญได้ในราคาที่ถูกลงกว่ายา
ต้นต�ารับอย่างน้อย	6	เท่า	อย่างไรก็ตาม	การกระท�า	CL	ยาท�าให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ	(Priority	Watch	
List:	PWL)	 และสหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้ากับสินค้าที่น�าเข้าจากประเทศไทยหลายรายการ	 แม้ว่าประเทศไทยมีการใช้	
CL	 ยาเพื่อแก้ปัญหายาบางรายการที่มีผลกระทบต่อบุคคลจ�านวนมากแล้วก็ตาม	 ประเทศไทยก็ยังคงมีมูลค่าน�าเข้ายาจากปี	2535	 ถึง					
ปี	2552	สูงขึ้นมากกว่ามูลค่าการผลิตในประเทศเป็นจ�านวนกว่า	2	เท่าตัว	(ตารางที่	3	และแผนภูมิที่	1)

ตารางที่ 3	มูลค่าการผลิตและการน�าเข้ายามาในราชอาณาจักร	ส�าหรับยาแผนปัจจุบัน	ตั้งแต่	ปี	2535-2552
 

 พ.ศ.  การผลิตยาแผนปัจจุบัน (ล้านบาท)  การน�าเข้ายาแผนปัจจุบัน (ล้านบาท)

  ส�าหรับมนุษย์  ส�าหรับสัตว์ รวม ส�าหรับมนุษย์  ส�าหรับสัตว์ รวม

	 2535	 10,696.54	 385.05	 11,081.59	 4,682.61	 1,114.14	 5,796.75
	 2536	 11,831.03	 275.66	 12,106.69	 5,075.31	 1,145.35	 6,220.66
	 2537	 12,969.68	 284.35	 13,254.03	 6,086.63	 1,211.63	 7,298.26
	 2538	 15,820.87	 461.74	 16,282.61	 9,276.47	 1,487.20	 10,763.67
	 2539	 18,174.43	 472.571	 18,647.00	 10,435.34	 1,628.28	 12,063.62
	 2540	 19,591.55	 477.727	 20,069.28	 13,375.57	 2,115.67	 15,491.23
	 2541	 16,726.12	 352.168	 17,078.29	 9,739.08	 2,100.57	 11,839.65
	 2542	 19,033.94	 686.719	 19,720.66	 14,232.33	 2,486.88	 16,719.21
	 2543	 20,995.92	 682.521	 21,678.44	 16,700.35	 2,517.25	 19,217.60
	 2544	 23,087.90	 829.609	 23,917.51	 19,967.64	 2,722.03	 22,689.66
	 2545	 24,144.56	 542.229	 24,686.79	 19,867.94	 2,901.87	 22,769.82
	 2546	 26,586.12	 977.219	 27,563.33	 26,024.87	 3,563.26	 29,588.13
	 2547	 31,707.65	 931.882	 32,639.53	 30,545.54	 3,101.56	 33,647.10
	 2548	 29,704.78	 1,425.85	 31,130.64	 38,293.37	 3,337.48	 41,630.85
	 2549	 30,910.92	 1,831.21	 32,745.13	 45,004.55	 3,584.50	 48,589.05
	 2550	 41,232.43	 1,473.91	 42,706.34	 53,000.10	 3,237.14	 56,237.23
	 2551	 35,322.85	 1,517.68	 36,840.53	 64,148.13	 3,169.97	 67,318.09
	 2552*	 37,525.38	 2,182.58	 39,707.96	 70,607.22	 4,139.10	 74,746.32

ที่มา:	ส�านักยา	 	 	 	 	 	
 



Executive Journal 163

แผนภมูทิี ่1 มลูค่าการผลติและการน�าสัง่เข้ายามาในราชอาณาจกัร	
ส�าหรับยาแผนปัจจุบัน	ตั้งแต่	ปี	2530-2551
ที่มา:	ส�านักยา

	 มาตรการต่างๆ	ที่ภาครัฐใช้รวมทั้งการท�า	CL	ยาด้วย	ถึง
แม้จะท�าให้ราคายาบางรายการลดลงได้แต่ก็มีผลกระทบต่อ				
ภาพลักษณ์ของประเทศในเรื่องของการละเมิดสิทธิ	 ดังนั้นเพื่อให้
เกดิความเป็นธรรมส�าหรบัทกุฝ่าย	การก�าหนดให้เปิดเผยโครงสร้าง
ต้นทุนราคายา	น่าจะเป็นทางออกที่ดีและเป็นธรรม	

กำรก�ำหนดองค์ประกอบของโครงสร้ำงต้นทุนรำคำยำน�ำเข้ำ

	 ก�าหนดราคาน�าเข้าของตัวแทนจ�าหน่ายซึ่งเป็นบริษัทลูก
ของผู้ผลิตที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย	 โดยปกติที่ฐาน
ของราคาควรก�าหนดด้วยบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศ	 ซึ่งเรียกว่า	
Transfer	Prices	และบวกเพิ่ม	ด้วยต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น	อาทิ	ค่า
ภาษีน�าเข้า	 ค่าขนส่ง	 ค่าเบี้ยประกันภัย	 ค่าใช้จ่ายในการน�าของ
ออก	(shipping)	หรืออาจจะมีค่าโกดังเก็บสินค้าเพื่อรอด�าเนนิงาน
ในเรือ่งภาษศีลุกากรซึง่เรยีกว่าคลงัทณัฑ์บน	ค่าตรวจสอบคณุภาพ
สินค้า	 การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน
การ	และผลก�าไรที่บริษัทผู้จัดจ�าหน่ายต้องการ	วิธีการตั้งราคาดัง
กล่าวเป็นการตั้งราคาขายด้วยวิธีต้นทุนบวกก�าไร	(Cost	Plus)	ค�า
ว่าต้นทนุ	(Cost)	หมายถงึ	“รายจ่ายทีเ่กดิขึน้เพือ่ให้ได้มาซึง่สนิค้า
หรือบริการซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินสด	สินทรัพย์อื่น	หุ้นทุน	หรือการให้
บริการ	 หรือการก่อหนี้	 ทั้งนี้รวมถึงผลขาดทุนที่วัดค่าเป็นตัวเงิน
ได้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ”	ดังนั้นใน
ส่วนของต้นทุนราคายาน�าเข้า	คือราคาที่บริษัทแม่ในต่างประเทศ
ก�าหนดขึ้นรวมกับค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ที่บริษัทน�าเข้าต้องช�าระ								
จนกระทั่งยาอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขายได้		

	 รายละเอียดองค์ประกอบของโครงสร้างต้นทุนราคายา			
น�าเข้าจากต่างประเทศควรประกอบด้วย	2	ส่วนคือ	ส่วนที่รวมเข้า
เป็นต้นทนุของผลติภณัฑ์ยา	และส่วนทีเ่ป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิ
งานและผลก�าไรที่ต้องการซึ่งต้องน�าไปบวกเข้ากับต้นทุนเพื่อตั้ง
ราคาขายในลักษณะของ	Cost	Plus	ดังต่อไปนี้
1. ส่วนที่ถือว่ำเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ยำ

 1.1 ราคาโอน (Transfer Prices)	 จากบริษัทแม่ในต่าง
ประเทศ		เป็นราคาที่บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศตั้งราคาที่บริษัท
ตัวแทนจ�าหน่ายหรือบริษัทลูกในประเทศไทยต้องช�าระให้บริษัทผู้
ผลิตหรือบริษัทผู้จัดจ�าหน่ายในต่างประเทศ
	 Transfer	Pricing	คอื	การทีคู่ส่ญัญาท�าธรุกรรมระหว่างกนั	
โดยก�าหนดราคาซื้อ-ขาย	 สินค้าหรือให้บริการที่แตกต่างไปจาก
ราคาตลาด	หรือ	Arm’s	Length	Price	โดยที่กรมสรรพากรได้มีค�า
สั่งที่	ป.113/2545	(ลงวันที่	16	พฤษภาคม	2545)	(อมรศักดิ์		พงศ์
พศตุม์,	2545)	เรือ่ง	“การเสยีภาษเีงนิได้ของบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วน
นติบิคุคลกรณกีารก�าหนดราคาโอนให้เป็นไปตามราคาตลาด”	เพือ่
ให้เจ้าพนกังานสรรพากรใช้เป็นแนวทางปฏบิตัเิพือ่ให้เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนัในการก�าหนดแนวทางการประเมนิรายได้หรอืรายจ่าย	ให้
เป็นไปตามราคาตลาดในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
ของบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคล	ตลอดจนระบรุายละเอยีดของ
เอกสารหลกัฐาน	10	ข้อทีผู่เ้สยีภาษคีวรจดัท�าประกอบการพจิารณา
ของเจ้าพนกังานประเมนิตามค�าสัง่กรมสรรพากรฉบบันี้	ค�าสัง่ของ
กรมสรรพากรข้างต้นเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการหลีกเลี่ยง
ภาษขีองบรษิทัทีม่คีวามเกีย่วพนักนั	(Related	Parties)	ในลกัษณะ
ต่างๆ	อาท	ิบรษิทัทีม่กีารถอืหุน้ระหว่างกนัเกนิกว่าร้อยละ	50	หรอื
เรยีกว่าบรษิทัย่อย	บรษิทัทีม่กีารถอืหุน้ระหว่างกนัตัง้แต่ร้อยละ	20	
แต่ไม่เกินร้อยละ	50	หรือเรียกว่าบริษัทร่วม	บริษัทที่มีเจ้าของหรือ
ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	 หรือเรียกว่าบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกัน	 เพื่อ
ให้เสยีภาษเีงนิได้น้อยทีส่ดุหรอืไม่เสยีเลย	หากแต่	ดร.พนติ	ธรีภาพ
วงศ์	นิติกร	ส�านักกฎหมาย	กรมสรรพากร	(2547)	ได้แสดงความ
กังวลในเรื่องของการก�าหนดราคาโอนส�าหรับธุรกิจที่มีความเกี่ยว
พนักนัข้างต้นว่าอาจอาศยัความสมัพนัธ์ในการก�าหนดราคาให้แตก
ต่างจากราคาโดยทัว่ไปตามกลไกธรุกจิทีเ่รยีกเกบ็ระหว่างคูส่ญัญา
ที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน	(Unrelated	Parties)	 หรือราคา	Arm’s	
Length	 ได้	 ทั้งนี้ในการท�าธุรกรรมระหว่างประเทศ	 ราคาโอน
สามารถถูกบิดเบือนให้เป็นราคาโอนที่พิเศษโดยความสัมพันธ์	ได้	
2	 กรณี	 คือก�าหนดราคาให้สูงเป็นพิเศษ	 หรือก�าหนดราคาให้ต�่า
เป็นพิเศษ	 แน่นอนว่าผลที่ตามมาคือก�าไรจะถูกถ่ายโอนไปมา
ภายในกลุ่มของตนผ่านราคาโอนดังกล่าวนั้นเอง
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	 	 -	 ถ้าก�าหนดราคาโอนให้สูงเป็นพิเศษเท่ากับว่าก�าไรที่
โอนไปยังประเทศที่ผู ้ขายหรือผู ้ให้บริการตั้งอยู ่ในระดับสูงจึง					
เสียภาษีที่ประเทศนั้นมาก	 ในเวลาเดียวกัน	 ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ
ในอกีประเทศมรีายจ่ายสงูท�าให้ก�าไรต�า่หรอือาจจะเกดิผลขาดทนุ
จึงเสียภาษีที่ประเทศนั้นน้อยหรือไม่ต้องเสียเลย	เนื่องจากประสบ
ผลขาดทุนสุทธิ
	 	 -	 ถ้าก�าหนดราคาให้ต�่าเป็นพิเศษเท่ากับว่าก�าไรโอนไป
ยังประเทศที่ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการตั้งอยู่	 เพราะมีรายจ่ายที่ต�่ามาก
ก�าไรจะสงูจงึเสยีภาษทีีป่ระเทศนัน้มาก	ในเวลาเดยีวกนั	ผูข้ายหรอื
ผูใ้ห้บรกิารในอกีประเทศมกี�าไรต�า่หรอือาจจะเกดิผลขาดทนุเพราะ
มรีายรบัต�า่	เสยีภาษทีีป่ระเทศนัน้น้อยหรอืไม่ต้องเสยีเลย	เนือ่งจาก
ประสบผลขาดทุนสุทธิ
 1.2 ค่าภาษีศุลกากร	หมายถึง	ภาษีที่เรียกเก็บจากราคา
ศุลกากร
	 “ราคาศุลกากร”	 หรือ	 “ราคา”	 แห่งของอย่างใดนั้น	 ใน
กรณีของน�าเข้า	หมายถึง	ราคาของสินค้าน�าเข้าเพื่อใช้เป็นฐานใน
การประเมนิภาษอีากร	ปัจจบุนัประเทศไทยใช้ราคาศลุกากรทีเ่รยีก
ว่า	“ระบบราคาแกตต์	(GATT	Valuation)”	ขององค์การศุลกากร
โลก	(World	Custom	Organization:	WCO)	และองค์การการค้า
โลก	(World	Trade	Organization:	WTO)	 ในการก�าหนดราคา
สนิค้าขาเข้าส�าหรบัการค�านวณค่าภาษอีากร	ปกตกิารก�าหนดราคา
ศลุกากรจะอยูบ่นพืน้ฐานของราคาซือ้ขายของทีน่�าเข้าซึง่เป็นราคา
ที่ผู้ซื้อจ่ายหรือพึงจ่ายจริงให้กับผู้ขายในต่างประเทศ	 อย่างไรก็ดี	
ราคาซือ้ขายของทีน่�าเข้านัน้	จะอยูภ่ายใต้เงือ่นไขบางประการ	เช่น	
การซือ้ขายผูซ้ือ้กบัผูข้ายต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั	หรอืการซือ้ขาย
นั้นต้องไม่มีเงื่อนไขอย่างอื่นอีก	
 1.3 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	 หมายถึงค่าขนส่งสินค้าจาก
ประเทศผู้ผลิตหรือผู้จ�าหน่ายจนถึงบริษัทผู้น�าเข้าที่ผู้น�าเข้าต้อง
ช�าระ	ซึ่งหมายรวมถึงค่าขนส่ง	ค่าประกันภัย	และค่าด�าเนินการ
ต่างๆ	เพื่อให้สินค้าถึงสถานที่ของผู้น�าเข้า	
 1.4 ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
หมายถึงผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 ณ	
วันที่ได้รับสินค้าและวันที่ช�าระเงินค่าสินค้า	
 1.5 ค่าใช้จ่ายในการออกของ (shipping)	หมายถึงค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการน�าสินค้าผ่านด่านศุลกากรที่ต้องเสีย
ให้บริษัทตัวแทนในการน�าเข้า-ส่งออก	(shipping)
 1.6 ค่าเก็บรักษาสินค้าก่อนการด�าเนินการทางศุลกากร 
หมายถึงค่าเช่าคลังสินค้า	 และค่าดูแลสินค้าในระหว่างรอการ
ด�าเนินงานทางศุลกากร	

	 ค่าใช้จ่ายส่วนแรก	ถือว่าเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ยา	ซึ่ง
หากยาถกูจ�าหน่ายไปแล้ว	ต้นทนุดงักล่าวจะถอืว่าเป็นค่าใช้จ่ายใน
งบก�าไรขาดทุน	ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นสินทรัพย์ในงบดุล
2. ส่วนที่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน และผลก�ำไรที่ต้องน�ำไป

บวกเพิ่ม

 2.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ในส�านกังานส่วนทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการขาย	อาทิ	ค่าสาธารณปูโภค
ส�านักงาน	เงินเดือนพนักงานในส�านักงาน	ค่าเครื่องเขียนสิ่งพิมพ์	
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรในส�านักงาน	 เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์	
โต๊ะเก้าอี้	ซึ่งเรียกว่าอุปกรณ์ส�านักงาน	เป็นต้น
 2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 หมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ที่
เกี่ยวข้องกับแผนกขายโดยตรง	 เช่น	 ค่าโฆษณา	 ค่านายหน้า
พนักงาน	ค่าขนส่งออก	เงินเดือนพนักงานขาย	หรือค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมการขายอื่นๆ
 2.3 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ	หมายถงึต้นทนุทางการเงนิ	คอื	
ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการด�าเนินงาน
 2.4 อัตราก�าไรของบริษัทตัวแทน	 หมายถึงก�าไรของ
กิจการต่อค่าขายของกิจการ
	 ส�าหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่	2	เป็นค่าใช้จ่ายที่ปรากฏในงบ
ก�าไรขาดทนุ	และผูป้ระกอบการต้องน�าค่าใช้จ่ายส่วนนีพ้ร้อมก�าไร
ที่ต้องการบวกเข้ากับต้นทุนเพื่อตั้งขึ้นเป็นราคาขาย	 ซึ่งเป็นที่มา
ของโครงสร้างต้นทุนราคายาที่สมเหตุสมผล
	 รายละเอียดองค์ประกอบของโครงสร้างต้นทุนราคายา
ส�าหรบัยาทีผ่ลติ	ซึง่ควรเป็นต้นทนุของบรษิทัผูผ้ลติยาน�าเข้าซึง่อยู่
ต่างประเทศ	ประกอบด้วย
 วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials)	 หมายถึงเคมีหลัก	
(active	ingredient)	ซึง่เป็นส่วนผสมทีส่�าคญัของยาทีผู่ผ้ลติ	(หาก
อยูใ่นประเทศไทย	ต้องแสดงแหล่งทีม่าของวตัถดุิบดว้ย)	หรืออาจ
จะหมายรวมถึงส่วนผสมที่เป็น	non-active	ingredient	เช่น	แป้ง	
กลูโคส	 สี	 เป็นต้น	 บางกิจการน�าภาชนะบรรจุรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของวตัถดุบิ	เนือ่งจากสามารถคดิเข้าผลติภณัฑ์ได้โดยตรง	เช่นยา
พารา	1	เมด็ประกอบด้วยตวัยาและส่วนทีท่�าให้ยาเมด็ใหญ่หรอืเลก็
ก็คือแป้งซึ่งถือเป็น	non-active	ingredient	ส่วนยาบางประเภท
มีรสขมอาจจะมีส่วนผสมของกลูโคส	หรือมีการใส่สี
 ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor)	หมายถึงเงินที่จ่ายให้
พนักงานที่ท�างานในสายการผลิตโดยตรง	ซึ่งไม่รวมเงินเดือนของ
ผู้จัดการโรงงาน	 หัวหน้าฝ่ายผลิต	 เงินเดือนของแผนกซ่อมบ�ารุง	
เงินเดือนแม่บ้าน	 เงินเดือนยาม	 หรือเงินเดือนของพนักงานใน
ส�านักงาน	เป็นต้น
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 ค่าใช้จ่ายการผลิต หรือโสหุ้ยในการผลิต หรือค่าใช้จ่าย
โรงงาน (Manufacturing Overhead, Factory Overhead, 
Indirect Manufacturing Overhead)	หมายถึง	ต้นทุนการผลิต
ที่นอกเหนือจากต้นทุนวัตถุดิบทางตรงและต้นทุนค่าแรงงานทาง
ตรง	 โดยปกติค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
กิจกรรมที่สนับสนุนให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
ค่าใช้จ่ายการผลิตของกิจการอุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีความ
แตกต่างกัน	แต่โดยปกติทั่วๆ	ไปประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
	 -	วัตถุดิบทางอ้อม	(Indirect	Material)	หรือวัสดุโรงงาน	
(Factory	Supplies)	หรือวัสดุสิ้นเปลือง	(Supplies)	เช่น	ถุงที่ใช้ใน
การตวงยา	หรือภาชนะบรรจุซ�้าหากไม่รวมในวัตถุดิบก็อาจจะถือ
เป็นวัสดุสิ้นเปลือง	เป็นต้น
	 -	ค่าแรงงานทางอ้อม	(Indirect	Labor)	เช่น	เงินเดือนผู้
จัดการโรงงาน	 เงินเดือนหัวหน้าควบคุมงาน	 เงินเดือนยาม	 และ
เงินเดือนแม่บ้าน	เป็นต้น
	 -	ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ	ประกอบด้วย	
	 	 ค่าสาธารณปูโภคต่างๆ	เช่น	ค่าน�า้ประปา	ค่าไฟฟ้า
โรงงาน	และค่าโทรศัพท์
	 	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน	 เช่น	 ค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักร	ค่าเช่าโรงงาน	ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงาน	ค่าเครื่อง
มอืใช้ไป	ค่าซ่อมแซมเครือ่งจกัร	ค่าซ่อมแซมอาคาร	ค่าเบีย้ประกนั
ภัยทรัพย์สิน	และภาษีทรัพย์สิน	เป็นต้น	
	 	 ค่าใช้จ่ายของแผนกบริการ	เช่น	ค่ารักษาพยาบาล	
ค่าอาหาร	ค่าใช้จ่ายเกีย่วข้องกบัการรกัษาความสะอาด	และค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย	เป็นต้น
	 	 ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ในการผลติอืน่ๆ	ในโรงงาน	เช่น	
ค่าสิทธิบัตร	ซึ่งจะต้องมีการตัดจ�าหน่ายไม่เกิน	20	ปี	ตามความ
คุ้มครองของสิทธิบัตรซึ่งก�าหนดระยะเวลา	20	ปี	นับตั้งแต่วันที่มี
การจดทะเบียนโมเลกุลของยาซึ่งผู้ผลิตคิดค้นขึ้นมาได้	การที่ยาที่
มีสิทธิบัตรราคาแพงในระยะแรกๆ	อาจจะเป็นเพราะผู้ผลิตน�าค่า
ใช้จ่ายจ�านวนมากทีใ่ช้ในการคดิค้นได้สตูรการผลติยาขึน้มาได้เป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนและรวมเป็นต้นทุนของยา	 โดยคิดราคาเป็น
ราคาขายให้บริษัทลูกที่อยู่ในประเทศไทย	ซึ่งมีผลท�าให้ราคาแพง
มากในปีแรกๆ	เมือ่มกีารคดิต้นทนุค่าสทิธบิตัรเป็นต้นทนุการผลติ
ครั้งแรกที่ผลิตแล้ว	ในการผลิตครั้งต่อมาอาจมีการลดราคายาลง	
	 	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้ง	3	 ส่วนนี้	 เรียกว่าปัจจัยการ
ผลติซึง่ถอืว่าเป็นต้นทนุของผลติภณัฑ์	ส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิ
งานเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ส�านักงานไม่ถือว่าเป็นต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์		

	 อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทผู้ผลิตได้ต้นทุนการผลิตตามที่
กล่าวข้างต้นแล้ว	ผูผ้ลติจะต้องพจิารณาถงึค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิ
งาน	ซึง่ประกอบด้วย	3	ส่วนคอื	ค่าใช้จ่ายในการขาย	ได้แก่ค่านาย
หน้า	ค่าโฆษณา	และ	ค่าส่งเสริมการขายอื่นๆ	เป็นต้น		ค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร	ได้แก่เงินเดือนพนักงานทั้งหมดยกเว้นฝ่ายขายและ
ฝ่ายผลติ	ค่าน�า้	ค่าไฟฟ้า	และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	ทีเ่กดิขึน้ในส�านกังาน
ทั้งหมด	 และค่าใช้จ่ายทางการเงินหรือต้นทุนทางการเงินได้แก่
ดอกเบีย้จ่ายซึง่เกดิจากการกูย้มื	เพือ่น�าเงนิมาใช้ในการด�าเนนิงาน	
เป็นต้น		ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะปรากฏในงบก�าไรขาดทุน	โดยปกติ
แล้วผู้ประกอบการจะน�าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปค�านวณราคาขายโดย
บวกกับต้นทุนการผลิต	 ซึ่งอาจจะพิจารณาเป็นอัตราร้อยละของ
ยอดขาย	 โดยพิจารณาว่าในอดีตที่ผ่านมาว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็น
อตัราร้อยละเท่าใดของยอดขายเนือ่งจากค่าใช้จ่ายส่วนนีไ้ม่มส่ีวน
สัมพันธ์กับการผลิต	การตั้งราคาในลักษณะนี้เรียกว่าการตั้งราคา
ขายด้วยวิธีต้นทุนบวกก�าไร	(Cost	Plus)	 หรือ	Cost	Oriented	
Pricing	ทีจ่ะต้องครอบคลมุทัง้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานและก�าไร
ที่ต้องการ
	 การก�าหนดราคา	(pricing)	ด้วยวิธี		Cost	Plus		หรือ	Cost	
Oriented	Pricing	เป็นวธิกีารตัง้ราคาโดยมุง่เน้นทีต้่นทนุ	และการ
ก�าหนดองค์ประกอบของราคายาข้างต้นจะมุง่เน้นทีต้่นทนุเตม็	(full	
-	cost	pricing)	 คือน�าต้นทุนทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยปัจจัยการ
ผลิตทั้ง	3	ประเภทซึ่งได้แก่	วัตถุดิบทางตรง	ค่าแรงงานทางตรง
และค่าใช้จ่ายการผลติ	เป็นฐานในการตัง้ราคา	วธิกีารตัง้ราคาโดย
ทั่วไปมิใช่มุ่งเน้นเฉพาะต้นทุนเป็นหลักหากแต่มีวิธีการหลายวิธี	
ดังนี้
	 1.	การตัง้ราคาโดยมุง่เน้นทีต้่นทนุ	Cost	Oriented	Pricing	
	 2.	 วิธีการตั้งราคาโดยยึดความต้องการของตลาดเป็น
เกณฑ์	(demand	oriented	pricing)
	 3.	 วิ ธี การตั้ ง ราคาโดยยึดการแข ่ งขัน เป ็น เกณฑ ์	
(competition	oriented	pricing)
	 นอกจากวิธีการตั้งราคาดังกล่าวแล้ว	สิ่งที่ต้องค�านึงถึงใน
การตั้งราคาคือลักษณะของตลาด	 ว่าตลาดของผลิตภัณฑ์เป็น
ตลาดชนิดผูกขาด	 ซึ่งก็คือตลาดสินค้าสิทธิบัตร	 ตลาดชนิดที่มีผู้
ผลติน้อยราย		ตลาดทีม่กีารแข่งขนัไม่สมบรูณ์	และประการสดุท้าย
คอืตลาดซึง่มกีารแข่งขนัอย่างสมบรูณ์	หากเป็นตลาดสทิธบิตัรแล้ว	
การตั้งราคาอาจมิใช่ราคาที่ก�าหนดไว้ข้างต้น	 จากการสัมภาษณ์
บริษัทผู้น�าเข้าพบว่า	การตั้งราคาขายของยาถูกก�าหนดจากบริษัท
แม่ในต่างประเทศ	หากเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน	หรือมีการ
ถือหุ้นในลักษณะของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย	 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลไม่
ทราบได้ว่าใช้การตัง้ราคาแบบ	Cost	Plus	หรอืไม่	แต่ผูบ้รโิภค	อาทิ	
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หมอ	ฝ่ายจดัซือ้ของโรงพยาบาล	ได้ให้ความเห็นตรงกนัส�าหรับยา
น�าเข้าว่า	ผูข้ายจะตัง้ราคาสงูสดุเท่าทีจ่ะท�าได้	โดยจากการค้นคว้า
ข้อมลูบรษิทัข้ามชาตยิกัษ์ใหญ่รายหนึง่มอีตัราก�าไรขัน้ต้นโดยเฉลีย่
ประมาณกว่าร้อยละ	50	 และมีค่าใช้จ่ายในการขายหรือค่าการ
ตลาดกว่าร้อยละ	20	ดงันัน้การก�าหนดให้เปิดเผยองค์ประกอบของ
ต้นทุนราคายาจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น				

บทสรุป

	 จากความพยายามในการแก้ปัญหาราคายาแพงซึ่งเป็น
สาเหตุที่ท�าให้คนไทยบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงยา	 และเป็นราย
จ่ายทีท่�าให้รฐัต้องสญูเสยีงบประมาณจ�านวนมากกว่าความเป็นจรงิ	
ซึง่ส�านกังานเลขาธกิาร	สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ	(ประชาไท,	2550)	
ได้ออกกฎหมายในเรื่องของการให้ธุรกิจที่ผลิตยาเปิดเผยองค์
ประกอบของต้นทุนราคายา	 ซึ่งการออกกฎหมายครั้งนี้น่าที่จะ
ครอบคลุมทั้งยาที่ติดสิทธิบัตรและยาต้นแบบที่น�าเข้าจากต่าง
ประเทศ	 เพราะราคาน�าเข้าหรือราคาโอนเป็นราคาซึ่งควบคุมได้
ยาก	 และหากผู้ผลิตไม่ได้แจ้งส่วนผสมของยาเฉกเช่นกับบริษัทผู้
ผลิตยาสามัญในประเทศไทยแล้วเป็นการยากที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและควบคุมราคายาได้	 ทั้งนี้	 ยาทุก
ประเภทไม่ว่าจะเป็นยาต้นแบบที่ติดสิทธิบัตรหรือยาสามัญ	ควรมี
ฉลากเพื่อระบุส่วนผสมเช่นเดียวกับสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดอื่นๆ	
ซึง่จ�าเป็นต้องมมีาตรการควบคมุราคายาโดยเฉพาะยาทีจ่�าเป็นใน
บัญชียาหลัก	 การใช้มาตรการควบคุมราคาอาจกระท�าได้หลาย
ลักษณะ	ซึ่งอาจควบคุมราคายาเป็นรายชนิด	หรือโดยการก�าหนด
ราคายากลาง	 ซึ่งสามารถก�าหนดได้ด้วยการให้บริษัทผู้ผลิตหรือ
ผู้น�าเข้าเปิดเผยองค์ประกอบของต้นทุนราคายาและผลก�าไร	 ซึ่ง
มิใช่วิธีการก�าหนดราคากลางโดยพิจารณาจากราคาเดิมหรือ
พิจารณาจากราคาที่ขายในโรงพยาบาลหรือร้านขายยา	โดยราคา
ดงักล่าวอาจจะสงูมากอยูแ่ล้ว	ถงึแม้จะสามารถตัง้ในราคาทีต่�า่กว่า
ราคาดังกล่าวมากแล้วก็อาจจะเป็นราคาที่สูงเกินไป	 เนื่องจากไม่
ทราบองค์ประกอบของต้นทุนราคายา	ดังนั้นการที่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติก�าหนดให้ต้องมีการเปิดเผยองค์ประกอบของราคายา	
เนือ่งจากเหน็ความส�าคญัขององค์ประกอบของต้นทนุราคายา	และ
กรมสรรพากรได้มีค�าสั่งที่			ป.113/2545	เรื่อง	“การเสียภาษีเงิน
ได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกรณีการก�าหนดราคาโอน
ให้เป็นไปตามราคาตลาด”	หรอื	Arm’s	Length	Price	ซึง่หากบรษิทั
ข้ามชาตไิม่ได้ก�าหนดองค์ประกอบของต้นทนุราคายา	กไ็ม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าราคาตลาดนั้นเป็นราคาที่ยุติธรรมหรือไม่	

	 การก�าหนดองค์ประกอบของต้นทนุราคายา	เป็นปัจจยัหนึง่
ซึ่งมีผลท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	ส�านักงบประมาณ	กรม
การค้าภายใน	กรมสรรพากร	กรมศลุกากร	องค์การอาหารและยา	
หลกัประกนัสขุภาพ	ประกนัสงัคม	หรอืระบบสวสัดกิารข้าราชการ	
ท�างานด้วยกันภายใต้บรรทัดฐานเดียวกันและสามารถท�างาน
ประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถท�าให้ราคายาลดลง
และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ		โดยหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้องค์ประกอบของต้นทุนราคาเพื่อการ
ก�าหนดงบประมาณได้อย่างเหมาะสม	กรมการค้าภายในสามารถ
ควบคุมราคายาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 กรมสรรพากรและกรม
ศลุกากรสามารถจดัเกบ็ภาษไีด้อย่างเหมาะสม	โรงพยาบาลทีร่บัผู้
ป่วยเข้าตามหลกัประกนัสขุภาพ	และการประกนัสงัคมไม่ต้องจ่าย
ยาราคาถูกที่ไม่ตรงกับโรค	 หรือแบกรับภาระค่ายาที่แพงมากเกิน
ปกต	ิและให้ยาทีถ่กูกบัโรคในราคาทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วย	รวมทัง้รฐั
ไม่ต้องเสียงบประมาณในส่วนระบบสวัสดิการข้าราชการจ�านวน
มากเช่นทีเ่ป็นอยู่	และโรงพยาบาลของรฐัไม่จ�าเป็นต้องให้ยาราคา
แพงเกินความจ�าเป็นกับคนไข้	 เพื่อที่น�ารายได้มาชดเชยกับระบบ
ประกันสุขภาพและประกันสังคม	 และกระทรวงการคลังควรปรับ
อัตราค่าบริการสาธารณสุข	 เพื่อใช้ส�าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษา
พยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ	(ตารางที่	1)	หากราคา
ยาที่ให้โรงพยาบาลของรัฐเบิกจ่ายตามตารางที่	1	ได้รวมทั้งค่ายา
และค่าด�าเนินการของโรงพยาบาลแล้ว	 ควรแยกระหว่างราคายา
และค่าบริการซึ่งผู้ป่วยจะต้องเสียให้กับโรงพยาบาลที่เข้ารับการ
รักษา	ไม่ควรใช้ราคายาเป็นตัวแปรในการคิดค่าโสหุ้ยอื่นๆ	ที่เกิด
ขึ้นในโรงพยาบาล	
	 นอกจากนี้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นควรท�างาน
ประสานกัน	ภายใต้ข้อมูลเดียวกัน	โดยต้องมีการตรวจสอบข้อมูล
ซึง่กนัและกนั	หรอืมหีน่วยงานกลางทีจ่ะท�าหน้าทีใ่นการเกบ็ข้อมลู
องค์ประกอบของต้นทนุราคายา	และกระจายข้อมลูไปยงัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	 ถึงแม้ข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับทางการค้า	 หากแต่
กระทบถึงคนส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเปิดเผยเช่นเดียวกับอาหาร
ประเภทอืน่	โดยการเปิดเผยข้อมลูต้องไม่กระทบต่อผูป้ระกอบการ	
และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องไม่น�าข้อมูลไปหาผลประโยชน์ส่วนตัว
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